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ARQUITECTES
EN EXERCICI

ADELLACH I COMA, Josefa
Casa Adellach
AD300 - LA CORTINADA
Telèfon: 850195
arquitectonia@tallerarquitectonia.
com
Número de col·legiat: 31

ADSERÀ I GRIFÉ, Josep
Carrer Prat de la Creu, 91, 1er, 1a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 806365
j.adsera@andorra.ad
Número de col·legiat: 37

AIXÀS I ESPAR, Pere
Casa Aixàs. Camí Ral. 1 baix
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 824001
aixas.arquitecte@andorra.ad
Número de col·legiat: 01

ALBÓS I COLOMBIER, Miquel
Baixada del Molí, 7-9-13, 1r, 4a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 862861
albos@miquelalbos.com
Número de col·legiat: 38

ALBÓS I SABOYA, Robert
Av. Del Fener, 15, 1er. D. Ed. Picó
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 868020
albosmarti@gmail.com
Número de col·legiat: 43

ALEIX I PALOU, Xavier
C. del Llinas, Xalet Aleix
AD600 - JUBERRI
Telèfon: 815445
xaa@andorra.ad
Número de col·legiat: 15

ÀLVAREZ I RIBA, Lluís
Carrer la Parròquia, 2
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 862459
llar@andorra.ad
Número de col·legiat: 13

ARIAS I TORRES, Gerard
Av. Príncep Benlloch, 38
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 800901
garias@arid.ad
Número de col·legiat: 87

ARMENGOL I TORM, Carlota
Plaça Coprínceps, 5
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 345350
carmengol@rocblanchotels.com
Número de col·legiat: 89

BATLLE I JORDANA, Jordi
Baixador del Molí, núm.2, baixos
AD600 - SANT JULIÀ DE LÒRIA
Telèfon: 842600
batllearquitecte@gmail.com
Número de col·legiat: 10

BLASI I PALACÍN, Víctor
C. Prat de la Creu, 8. desp. 307
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 865290
vblasi@victorblasi.com
Número de col·legiat: 46

PERNÍA I MORENO, Moisès
Av. Través, 30.Baix.Ed. Sant Roc.
AD400 - LA MASSANA
Telèfon: 370738
projectesnous@gmail.com
Número de col·legiat: 79

PI I CERDÀ, Joan
Edifici Bonaire C, 4art, 1a
AD100 - SOLDEU
Telèfon: 820929
j.pi.cerda@andorra.ad
Número de col·legiat: 27

PIA I COMELLA, Fiona
Doctora arquitecta
Carrer de la Unió, 2
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 822869
fiona.pia@epfl.ch
Número de col·legiat: 81

POL I SOLÉ, Antoni
Era Mangautxa. Pl. Sant Cerni
AD100 - CANILLO
Telèfon: 851095 / 851656
aps@andorra.ad
Número de col·legiat: 06

PUBILL I ARMENGOL, Josep
Av. Carlemany, 26, 1r, 2a
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 826606
jpubill@enlinia.net
Número de col·legiat: 50

PUIG I MONTANYA, Carles
Carrer Currubell, 1, 5è, 1a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 800420
cpuigmont@andorra.ad
Número de col·legiat: 35

PUNTAS BATANÉS, David
Av. Joan Martí 117, local
AD200 - ENCAMP
Telèfon: 817666
Número de col·legiat: 114

RIBERAYGUA I ZAMORA, Turi
C.Ciutat Consuegra,10, 4t-31
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 337824
turi.arquitectura@gmail.com
Número de col·legiat: 93

ROSSELL I DURÓ, Manel
Antic Carrer Major, 10
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 821992
m2ne@andorra.ad
Número de col·legiat: 17

SAENZ DALVECIO, Ana
Ed. Duquesa, 4t-1a
AD400 - LA MASSANA
Telèfon: 838511/328571
amcsaenz@gmail.com
Número de col·legiat: 110

SALA I MOMPEL, Jordi
P. Manel Cerqueda, 3-5, 3r, B.
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 808345
naudi.sala@andorra.ad
Número de col·legiat: 07

SÀNCHEZ I FORES, Laura
Av. de les Escoles, 30, 1er, 2a.
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 333340
arquilauras@yahoo.es
Número de col·legiat: 68

SORIANO I VIDAL, Josep
Av. Carlemany, 117, 5e. A
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 864949
pepsoriano@andorra.ad
Número de col·legiat: 58

TERREROS I CEBALLOS, Andreu
Av. Doctor Nequi, 7. 5è B
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 807747
atmsarqs@andorra.ad
Número de col·legiat: 19

TERREROS I SANSA, Mercé
Av. Doctor Nequi, 7. 5è B
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 807747
merce.terreros@gmail.com
Número de col·legiat: 106

BURGUÉS SORIANO, Miquel
Urb. La Plana, 2C
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 860920
m_bs@hotmail.es
Número de col·legiat: 112

CALL I REIG, Julià
Plaça Guillemó, 5, 1r, 1a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 869643
callreig.arq@andorra.ad
Número de col·legiat: 16

CALVET I SALA, Marc
Passatge d’Isabel Sandy, 2, 1r
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 801888
info@calvetarquitectes.com
Número de col·legiat: 65

CANADÉS I PALAU, Joaquim
Carrer de les Canals, 7. 4rt
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 804710
joaquimcanadesarqte@andorra.ad
Número de col·legiat: 36

CASAMAJOR I ESTEBAN, Joan 
Albert
Costa Nagol, Ed. Caborreu, baixos
AD600 - SANT JULIÀ DE LÒRIA
Telèfon: 841777
casamajor.ass@andorra.ad
Número de col·legiat: 78

CATALINAS SUBIRANA, Meritxell
Av. Francesc Cairat, 4,2-3
AD600 - SANT JULIÀ DE LÒRIA
Telèfon: 843168/677936
Xellbcn@hotmail.com
Número de col·legiat: 111

CERVÓS I CARDONA, Pere
Av. Santa Coloma, 89, 1r, 2a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 868942/820183
pcervos@andorra.ad
Número de col·legiat: 96

COLL I CAPÓ, Joan
Carrer la Sardana. 16. Àtic
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 819580
jcollarq@andorra.ad
Número de col·legiat: 12

CORNELLA I AYERBE, Jordi
Carrer Cavallers, 38
AD200 - ENCAMP
Telèfon: 831513
cornella.arquitecte@gmail.com
Número de col·legiat: 73

CORTÉS I PUIG, Josep Antoni
Xalet Cortés
AD500 - SANTA COLOMA
Telèfon: 326126
cortes.j@andorra.ad
Número de col·legiat: 41

DALMAU I JIMÉNEZ, Eva Maria
Av. Fiter i Rossell, 70, 2n, 2a
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 363993
edalmauj@coac.cat
Número de col·legiat: 99

TRAVÉ I SIRVENT, Josep
Carrer del Parnal, 10. 1r, 3a
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 820476
jtrave@gmail.com
Número de col·legiat: 98

VALDÉS I PUIG, Alfons
C. Prat Primer, 4, apart. 71
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 822129
valdesarquitectes@andorra.ad
Número de col·legiat: 05

VECIANA I MEMBRADO, Gerard
Carrer Valira, 2, 1r, B
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 805205
info@arteks.ad
Número de col·legiat: 66

VENDRELL I CORTÉS, Marta
Av. Joan Martí, 117, local 2
AD200 - ENCAMP
Telèfon: 817666
marta@apuntdarquitectura.com
Número de col·legiat: 94

VICENTE I SOLÀ, Fèlix
C. Prat de la Creu, 92, 1er, d. 16
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 807777
despatx@fvsarq.com
Número de col·legiat: 29

VIDAL I QUÍLEZ, Jordi
Av. Meritxell, 59, entresol
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 865924
th19@andorra.ad
Número de col·legiat: 72

VILLAMAYOR I ROZADOS, Albert
Carrer El Cedre, 5, esc. B, 2n, C
AD500 - SANTA COLOMA
Telèfon: 724577
avr@andorra.ad
Número de col·legiat: 51

VITULLO, Jorge Anibal
C. Gil Torres, 63, Baixos 2a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 866576
aedificatioslu@gmail.com
Número de col·legiat: 108

VIU I REBÉS, Lluís
Xalet OCCESA. Les Canals, s/n
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon:
lluis@maxdecusa.com
Número de col·legiat: 84

ARQUITECTES
SENSE EXERCICI

ALEIX I TARIOL, Cecília
Carrer Josep Viladomat, 8, àtic
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 864845
cecilia.david@andorra.ad
Número de col·legiat: 67

ANTELO I ADRAN, Cristina
P. A. Font Caminal, 1, desp. 501
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 811000
anteloadran.cristina@gmail.com
Número de col·legiat: 101

BASÁÑEZ BILLELABEITIA, 
Pedro M.
Avinguda Meritxell, 16
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 820162
pmdbabi@gmail.com
Número de col·legiat: 42

BOLDÚ I GRAU, Víctor
C. dels Barrers, 37, 3r-2a
AD500 - SANTA COLOMA
Telèfon: 722856/654037
vboldu@gmail.com
Número de col·legiat: 104

CALVET I SALA, Gerard
Cap del Carrer, 2, 1r
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 801888/347343
calvetg@andorra.ad
Número de col·legiat: 86

GINJAUME I GRATACÓS, Lluís
C. Escoles, 24. Baixos
AD600 - SANT JULIÀ DE LÒRIA
Telèfon: 741710
lluis.taitsa@andorra.d
Número de col·legiat: 92

GINJAUME I GRATACÓS, Roser
C. Escoles, 24. Ed. Rosella, entresol
AD600 - SANT JULIÀ DE LÒRIA
Telèfon: 741710
taitsa@andorra.ad
Número de col·legiat: 85

GRAS I FERNÀNDEZ, Carles
Dr. Molines, 2 i 4, Ed. Trillà III, 1r, 3a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 868075
dacg@andorra.ad
Número de col·legiat: 55

IGLESIAS RODRÍGUEZ, Pau
Carrer del Plans, 90
AD400 - LA MASSANA
Telèfon: 339760/818450
pauiglesias@pauiglesias.net
Número de col·legiat: 75

LÓPEZ MATEOS I MORENO, Artur
Urb. Les Agudes, 24, Casa 1
AD400 - SISPONY
Telèfon: 839831
l-m.arquitectes@andorra.ad
Número de col·legiat: 20

MARINÉ I CASALS, Eduard
Urb. Ermengol Serra,13, B1, A, b-2
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 829636/356352
delinium.arch@gmail.com
Número de col·legiat: 95

MARTÍ I PEDESCOLL, Robert
Av. Fener, 15, 1er. D. Ed. El Picó
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 868020
albosmarti@gmail.com
Número de col·legiat: 71

MELGOSA I ANTONIJUAN, Oriol
Av. Br. Riberaygua 9, 4t-B
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 0034687860584
amelgosa@gmail.com
Número de col·legiat: 119

MERCÈ I RODRÍGUEZ, Miquel
Ctra. d’Engolasters, 23, PB 3.
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 633419
info@miquelmercearquitecte.com
Número de col·legiat: 82

MOLNÉ I SAUQUET, Antoni
Av. Doctor Mitjavila, 3 - 3er
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 828661
a3ti8me@andorra.ad
Número de col·legiat: 09

MONEGAL I BLASI, Marc
Ct Comella, 18. e Habitat, 5è, 2a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 341772 / 0034932804620
mm@andorra.ad
Número de col·legiat: 39

SOLÉ I PARELLADA, Cecília
C. la Vinyeta, 2, D, 2n
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 0034934143370 / 860052
csp@coac.net
Número de col·legiat: 52

TORRENTS RODRÍGUEZ, Javier
C. Br. Armengol 10, desptx 234
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 802000
engitec@engitec.ad
Número de col·legiat: 118

VIU I REBÉS, Neus
Carrer Muntaner, 193, 3r, 1a
08036 - BARCELONA
Telèfon: 00376359695
nviu@andorra.ad
Número de col·legiat: 62

TÈCNICS
HABILITATS
EN EXERCICI

ARMENGOL I GIRAUT, Josep
Casa Nova Peretell
AD300 - LA CORTINADA
Telèfon: 337955
Número de col·legiat: TH29

CIRICI I MONTANYA, Joan
Carrer l’Aigüeta, 2, 3r, 1a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 820663
sp@bsa.ad
Número de col·legiat: TH08

FARRÉ I RIBA, Josep Maria
Av. Sta. Coloma, 31, sot.-1 
Ed.Claror
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 807507
arqfarre@andorra.ad
Número de col·legiat: TH10

LÒPEZ I MIRMI, Eduard
Avinguda del Pessebre, 28. àtic
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 820956
edu.arq@andorra.ad
Número de col·legiat: TH17

MARQUILLÓ I SORBES, Sílvia
C. Prat de la Creu, 101, 1r, desp.3
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 808640
s.marquillo@suportenginyers.com
Número de col·legiat: TH24

PUIG I MONTES, Maria Lluïsa
Ctra. De Riberaygua, 16
AD200 - ENCAMP
Telèfon: 815518
puigmontarqui@gmail.com
Número de col·legiat: TH16

VILA I BRESCÓ, Josep Maria
C. Prat de la Creu, 101, 1r, desp 3
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 808640
jm.vila@suportenginyers.com
Número de col·legiat: TH25

VIVES I LORENZO, Clara
Av. Meritxell, 22, 3r, 1a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 328635
cvives@mypic.ad
Número de col·legiat: TH27

TÈCNICS
HABILITATS
SENSE EXERCICI

BORRA I NAVARRO, Joan P.
Carrer Prat de la Creu, 83, àtic, 2a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 828700
Número de col·legiat: TH30

CASAMAJOR I PATAU, Joan
Costa de Nagol, edifici Caborreu
AD600 - SANT JULIÀ DE LÒRIA
Telèfon: 841777
casamajor.ass@andorra.ad
Número de col·legiat: TH05

DE DEUS I PROENÇA, Ricard
Avinguda Sant Antoni, 73, 4rt, 1a
AD400 - LA MASSANA
Telèfon: 835486
r.dedeus@andorra.ad
Número de col·legiat: 90

DILMÉ I BEJARANO, Enric
Doctor arquitecte
Av. Fiter i Rossell, 109. Baixos, 
Loc. 2
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 869558
edilme@andorra.ad
Número de col·legiat: 44

ESPUGA I SORRIBES, Pere
B. Armengol, 10. Ed. Montclar. 234
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 802000
engitec@engitec.ad
Número de col·legiat: 34

FAURA I PAVIA, Elisabet
Carrer Valira, 2, 1r, A
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 805205
info@arteks.ad
Número de col·legiat: 53

FELIPÓ I CODINA, Josep Maria
Avinguda Meritxell, 9, 5è, 2a.
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 822630
jmfelipo@gmail.com
Número de col·legiat: 60

FERRIZ I CLAVIJO, Jaime
Av. Sant Antonio, 61, 5-1
AD400 - LA MASSANA
Telèfon: 836988/637957
jaimeferrizclavijo@gmail.com
Número de col·legiat: 107

FITÉ I FERRERO, Marina
Av. Jovell, 2, baixos exteriors
AD400 - SISPONY
Telèfon: 377728
mfite@andorra.ad
Número de col·legiat: 64

FRIGULS I FRANCITORRA, Arnau
Ctra. Engolasters, 53, bloc1,2-2
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 861364/374364
afriguls@coac.net
Número de col·legiat: 102

GARCIA I FRESNO, Anna
Carrer Dr. Vilanova, 9 - PB
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 827434
arquitectura.madecsa@gmail.com
Número de col·legiat: 117

GARCIA I RICART, Patrick
Carrer dels Escalls, 9 - 1er, 2a
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 809045
tda@andorra.ad
Número de col·legiat: 32

GIL RODRÍGUEZ, Jacint
Xalet Gil. Roc dels Esquirols
AD600 - AIXIRIVALL
Telèfon: 383225
gilarquitecte@gmail.com
Número de col·legiat: 76

DALMAU I GAMARRA, Mònica
Urb. La Plana, Ed. Mirador Parck
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 361274
mondalmau@gmail.com
Número de col·legiat: 105

DORCA I BIS, Aleix
Avinguda Meritxell, 6. 1er
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 824366 / 822843
Número de col·legiat: 21

GUERRERO I MONTOYA, Joan 
Pau
Xalet Encodina. Pleta d’Ordino
AD300 - ORDINO
Telèfon: 838961
jpguerrero@zona3d.com
Número de col·legiat: 83

JURADO PEÑALTA, Azahara
Ctra. De l’Aldosa, Urb. Bellmont
AD400 - LA MASSANA
Telèfon: 646465
Azahara.arquitecta@gmail.com
Número de col·legiat: 116

LORENZ, Daniela
Ctra. D’Engolasters, Les Molleres
Bloc 3, 3-C
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 635411
Daniela.lorenz.arq@gmail.com
Número de col·legiat: 109

MARTÍ I PETIT, Antoni
C. Escalls, 7. Ed. Cadena, 1. 1
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 810077
arquimarti@andorra.ad
Número de col·legiat: 26

MENDIZABAL OLAIZOLA, Itziar
Carrer Consell de la Terra, 19
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 355425
ixiarmen@yahoo.es
Número de col·legiat: 113

PALAU I GARCIA, Sònia
Ed. Alzina, 2n-1a
AD100 - CANILLO
Telèfon: 824665/649376
sonia_palau@yahoo.es
Número de col·legiat: 103

PUJAL I TRULLÀ, Albert
Casa Hortal Blau
AD300 - LA CORTINADA
Telèfon: 838558
Número de col·legiat: 02

PURROY I CHICOT, Joan A.
Av. Príncep Benlloch, 79
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 820504
construccionspurroy@gmail.com
Número de col·legiat: 04

RADUAN I CORRIUS, Mariona
Comes del Rull - Casa “C”
AD400 - SISPONY
Telèfon: 839908 / 323965
jiraduan@mypic.ad
Número de col·legiat: 69

REBÉS I ARENY DE P., F. Xavier
Av. Tarragona, 58-70. Desp 17
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 825188
xrebes@andorra.ad
Número de col·legiat: 11

RECHI I MONTES, Xavier
Carrer Consuegra, 16, 4rt
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 827933
bcnarchitetto@gmail.com
Número de col·legiat: 100

ROY I LÀZARO, Isabel
Telèfon: 630499
projectesnous@gmail.com
Número de col·legiat: 80

SEMPERE ALBERT, Arnau
C. Roureda de Sansa 32-34, 5-A
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 691109
arnausempere@gmail.com
Número de col·legiat: 120

MONTANÉ I TOMÀS, Josep Antoni
Casa Nova Quim
AD300 - ORDINO
Telèfon: 837279
jamt.arquitecte@andorra.ad
Número de col·legiat: 23

MORANTE I JIMÉNEZ, Ivan
Av. Carlemany, 42,
Ed. Escaldes I, 2n-1a
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 861217
imj.arquitectura@andorra.ad
Número de col·legiat: 97

NADAL I BENTADÉ, Zaira
Urb. Sant Romà. Ed. Vilars. A. 1a
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 398000
zaira.nadal@andorra.ad
Número de col·legiat: 77

NAUDÍ I ZAMORA, Víctor
Ctra. Dels Vilars, 35
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 342680
victor.naudi.z@gmail.com
Número de col·legiat: 14

OROBITG I JIMÉNEZ, Josep Lluís
Av. Meritxell 20. Ed. Roc Escolls1, 
2E
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 808720
orobitg.arq-eng@andorra.ad
Número de col·legiat: 08

OROBITG I PÉREZ, Ciro
Av. Meritxell, 20 Ed. Roc Escolls, 
1 2E
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 808720
c.orobitg@andorra.ad
Número de col·legiat: 61

ORTEU I RIBA, Xavier
Av. Dr. Mijavila, 17
Ed. Pasturé, Bloc II, Pl. baixa 1
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 835200/835260
x.orteu@andorra.ad
Número de col·legiat: 54

PALLARÉS I PAPASEIT, J. Manel
C. Prat Creu, 59. esc B, 6è, 3a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 865431
kfs@coac.net
Número de col·legiat: 45

PASCAL I RIERA, Esther
C. J. Viladomat, 38 – e. A, 6e 2a
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 339025 / 860634
epascal@andorra.ad
Número de col·legiat: 56

PEREZ I MORENO, Daniel
Urbanització La Solana, casa 1
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 361270
a08estudi@gmail.com
Número de col·legiat: 91

LOPEZ I MIRMI, Antoni
Avinguda del Pessebre, 28. 4rt, 1a
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 873200
a.lopez@encamp.ad
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Av. Fiter i Rossell 70, 1r 2a 
Ed. Portal els Vilars
AD700 Escaldes - Engordany
J 822 552  ·  ¢ 861 411
Ç construc.carracedo@andorra.ad

Av. Rouillac 19B Les Bons 
AD200 Encamp
J 731 215
Ç roca@construccionsroca.ad

Av. Príncep Benlloch 79, 1r
AD500 Andorra la Vella
J 820 504  ·  ¢ 861 863
Ç construccionspurroy@gmail.com

Ptge. Antònia Font Caminal 1 
Despatx 601
AD700 Escaldes - Engordany
J 877 300  ·  ¢ 877 301
Ç copsa@copsa.ad

Ptge. Antònia Font Caminal 1
Ed. Prat de les Oques, 
esc. C, despatx 602-B
AD700 Escaldes - Engordany
J 877 335  ·  ¢ 877 336
Ç pavand@pavand.ad

C. Dr. Vilanova 9, 1r D, Ed. Thaïs
AD500 Andorra la Vella
J 807 333  ·  ¢ 861 555
Ç empub@empubsa.com 

C. Callaueta 10, 1r 3a
AD500 Andorra la Vella
J 805 620  ·  ¢ 865 590
Ç seic@andorra.ad

C. Sant Salvador 10, esc. B, 3r, desp. 7
AD500 Andorra la Vella
J 808 645  ·  ¢ 867 111
Ç locubsa@locubsa.com

C. dels Barrers 21
AD500 Santa Coloma
J 720 975  ·  ¢ 722 975
Ç urcosa@urcosa.ad

C. de Lòria 1 
AD600 Sant Julià de Lòria
J 741 000  ·  ¢ 741 001
Ç cpujal@andorra.ad

Av. del Pessebre 26
AD700 Escaldes - Engordany
J 806 384  ·  ¢ 806 382
Ç jcvillaverde@andorra.ad

Av. de les Escoles 18, 1r 1a
AD700 Escaldes-Engordany
J 827 876  ·  ¢ 324 882
Ç info@construccionstauste.com

Av. Rouillac, 22 baixos 
AD200 Les Bons-Encamp
J 832 570  ·  ¢ 832 571
Ç geico@andorra.ad

Ctra. General s/n
AD100 Soldeu 
J 870 560  ·  ¢ 870 561
Ç altamuntanya@grupcalbo.com

Av. Santa Coloma, 18
Entresol
AD500 Andorra la Vella
J 864 890  ·  ¢ 864 890
Ç cosofresl@andorra.ad

C. Prat de la Creu 85, 1r 3a
AD500 Andorra la Vella
J 868 055  ·  ¢ 862 055
Ç auxini@andorra.ad 
Z www.auxini.ad

Av. Sant Antoni 66, 1r, despatx 1
AD400 La Massana
J 839 440  ·  ¢ 839 441
Ç info@llesui.com
Z www.llesui.com

C. Els Marginets 7
AD500 Andorra la Vella
J 862 220  ·  ¢ 826 701
Ç capicsa@capicsa.com
Z www.capicsa.com

Ctra. d’Engolasters 21
AD700 Escaldes - Engordany
J 805 530  ·  ¢ 867 653
Ç gojim@gojimsl.com
Z www.gojim.com

Av. del Consell de la Terra, 14-16
AD700 Escaldes - Engordany
J 737 550  ·  ¢ 835 474
Ç unitas@grupheracles.com
Z www.unitas.ad

Av. del Consell de la Terra 14-16
AD700 Escaldes - Engordany
J 804 900  ·  ¢ 862 108
Ç unifor@grupheracles.com
Z www.unifor.ad

Av. del Consell de la Terra 14-16
AD700 Escaldes - Engordany
J 877 900  ·  ¢ 877 901
Ç cevalls@cevalls.com
Z www.cevalls.com

Av. Carlemany 117, 2n B
AD700 Escaldes - Engordany
J 802 350  ·  ¢ 867 004
Ç cmodernes@cmodernes.com
Z www.cmodernes.com

C. dels Escalls 7, Planta Baixa 2a
AD700 Escaldes - Engordany 
J 805 050  ·  ¢ 861 856
Ç progec@progec.ad
Z www.progec.ad

Ptge. Antònia Font Caminal 1
Ed. Prat de les Oques, desp. 501
AD700 Escaldes - Engordany
J 811 000  ·  ¢ 861 831
Ç coansa@andorra.ad
Z www.coansa.ad
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Av. d’Enclar 26, 5a planta
AD500 Santa Coloma
J 721 445  ·  ¢ 722 445
Ç info@pidasaserveis.ad
Z www.pidasaserveis.ad 

PIDASA
CONSTRUCTORA

SERVEIS

Crta. de la Comella 11
AD500 Andorra la Vella
J 871 340  ·  ¢ 871 341
Ç dragasa@dragasa.ad
Z www.dragasa.ad

C. Esteve Dolsa 41, bloc B, baixos
AD500 Andorra la Vella
J 867 330  ·  ¢ 867 959
Ç simco@andorra.ad
Z www.simcoandorra.com

www.acoda.ad

C/l’Anglada, s/n, Casa Font
AD300 Ordino
J 737 727
Ç emteandorra@comsa.com
Z www.emteandorra.com

Parc de la Mola 8, baixos
AD700 Escaldes - Engordany 
J 821 163  ·  ¢ 861 585
Ç info@construccionsmarine.com

C. Mossèn Lluís Pujol, s/n 
Nau Navas
AD500 Santa Coloma
J 865 444
Ç navasfor@andorra.ad

  

http://WWW.ACODA.AD


Prat de la Creu 50-65, esc. B, 2n
AD500 Andorra La Vella
T/F (+376) 824 991
atmca@andorra.ad

www.atmca.ad

Ptge. Antònia Font Caminal 1, 
dptx. 602 A
AD700 Escaldes-Engordany
T (+376) 877 330
neida@neida.ad
www.neida.ad

Ctra. General 2, Conjunt 
Immobiliari Prat de la Bartra,
Bloc D Loc. 11
AD200 Encamp
T (+376) 741 265
amadeugallart@agenciagallart.com

Av. d’Enclar 64
AD500 Andorra la Vella
T (+376) 760000
oficina.eeca@andorra.ad
www.enclarcarburants.ad

Ctra. General, Ed. Ariel, 
Bloc A, 1r 4a
AD400 La Massana 
T (+376) 737 955
econet@andorra.ad

ECO-NETEGES ESPECIALS S.A.

Ctra. de la Comella, km 1,400
AD500 Andorra la Vella
T (+376) 801 8 08
andorcarn@andorra.ad
www.andorcarn.ad

Frontera del riu Runer, caseta 6
AD600 Sant Julià de Lòria
T (+376) 844 607

Av. d’Enclar 115,
Ed. Sta. Coloma Park, Bloc A L1
AD500 Andorra la Vella
T (+376) 724 999
lf@logifluid.com

C. Esteve Dolsa, 45, 5D
AD500 Andorra la Vella
T (+376) 679 357
T (+34) 664 073 314
transportsmgandorra@gmail.com

T (+376) 837 069
tberneifill@hotmail.com

TRANSPORTS 
BERNÉ I FILL 

C/ de la Plana 20, 
Prada Masover 
AD500 Santa Coloma
T (+376) 738 888
info@catrans.ad
www.catrans.ad

C. La Closa, 15
AD500 Andorra La Vella
T (+376) 807 255
gtt@gtt-transport.com

C. Poblado 21
AD500 Santa Coloma
T (+376) 722 607
refesa@refesa.ad
www.refesa.ad

Av. de la Bartra · AD200 Encamp
T (+376) 736 300
gelesa@gelesa.ad

Ctra. d’Espanya, 
Z.I. Borda del Germà, nau 31
AD600 Sant Julià de Lòria
T (+376) 741 200
comercial@traldisporta.com
www.traldisporta.com

Ctra. dels Cortals 7, nau Marot
AD200 Encamp
T (+376) 801 080
ferros@marot.ad

Av. de François Mitterrand, 7
AD200 Encamp
T (+376) 731 100
garatgeoros@pintat.com

Av. Carlemany 67, 3r 2a 
AD700 Escaldes-Engordany
T (+376) 331 078
josep.magallon@tli-transport.com

Camp de Perot, Bloc D, 2n 2a
AD600 Sant Julià de Lòria
T (+376) 841 480
T (+376) 332 440
transpcapdevila@andorra.ad

Av. de Salou, 98
AD500 Andorra la Vella
T (+376) 723 777
transportsareny@andorra.ad
www.transportsareny.com

Av. de Salou 56
AD500 Andorra la Vella
T (+376) 1802 444
fruitesmolina@andorra.ad

Av. Consell de la terra 14-16 
AD700 Escaldes-Engordany
T (+376) 737 560
www.grupheracles.com

C. Dr. Vilanova 7, Zona Industrial
AD500 Andorra La Vella
T (+376) 862 084
frugar@andorra.ad

Ctra. d’Aixovall, Km 1
AD600 Aixovall
T (+376) 741 100
intertrans@intertrans.ad
www.intertrans.ad

Urb. Camp de Perot, 
Ed. Canturri 2n 1a 
AD600 Sant Julià de Lòria
T (+376) 349 671
t.sansa@andorra.ad

Ctra. La Comella, 27 “El Ribal”
AD500 Andorra La Vella
T (+376) 845 391
xaltimir@transkral.com

Ets Transportista???

aquí només ens faltes tu!!!



C. Prat de la Creu, 59 65 
AD500 Andorra la Vella

agreda@andorra.ad

T 824 991

www.agreda.adwww.agreda.ad

PATROCINADOR

Av. Pont de la Tosca. Partida 
d’Ensucaranes. Borda Mandicó
AD700 Escaldes-Engordany
T +376 826 117
contar@grupheracles.com
www.contar.ad

Av. Santa Coloma, 93-95, 
Paratge Padra de Moles 
AD500 Andorra la Vella
T +376 805 600
ecogrup@pirse.com

C. Poblado, 21 - Santa Coloma  
AD500 Andorra la Vella
T +376 722 607
refesa@refesa.ad
www.refesa.ad

C. Esteve Dolsa núm. 48  
AD500 Andorra la Vella
T +376 800 215
ecotecnic@ecotècnic.com 
www.ecotenic.com 

Av. d’Enclar, 58 
AD500 Andorra la Vella
T +376 722 292
homedelsac@andorra.ad
www.homedelsac.ad

Ctra General, 3
Ed. Ariel Bloc A 1e 4a 
AD400 La Massana
T +376 737 955
econet@andorra.ad

Passatge Antònia Font 
Caminal, 1-602A 
AD700 Escaldes-Engordany
T +376 877 330
neida@neida.ad
www.neida.ad

Av. Consell de la Terra, 14-16
AD700 Escaldes-Engordany
T +376 810 510
pirinenca@grupheracles.com

Av. de la Bartra · Bordes del 
Ramonet s/n de Casa Parrot 
AD200 Encamp
T +376 801 020
revanosa@grupheracles.com
www.revanosa.ad

Carretera de la Comella s/n  
AD500 Andorra la Vella
T +376 801 949
www.ctra.ad

ECO-NETEGES ESPECIALS S.A.
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editorial 
ESQUÍ, L’ESPORT NACIONAL… I MOLT MÉS

‘aposta ferma pel curt i el mitjà termini dels camps de neu al Principat d’Andorra porta 
els seus fruits: ocupacions hoteleres a bon ritme, formigueig de turistes pels nostres 
carrers, famílies senceres, ja siguin esquiadores o no, passejant pels camps de neu.

Efectivament, l’aposta per diversificar i per complementar l’esport nacional amb 
multitud d’activitats per a tothom, petits i grans, ens posiciona com un dels paradisos 
de l’esquí i del famós «après-ski».

Hem observat que la multitud d’ofertes gastronòmiques a tots els camps de neu estan assolint 
l’efecte planificat, amb diversitat de preus i serveis. Activitats nocturnes amb ratracs, 
motos de neu, trineus amb gossos, excursions amb guies (ja sigui amb raquetes 
o «skimo») estan fent les delícies dels amants de la muntanya a l’hivern. 
Els camps de neu estan aportant plans enginyosos per la satisfacció dels 
visitants, monitors «top class» recollint els turistes a l’hotel i fent de 
guies turístics, possibilitat de combinar classe d’esquí amb conducció 
sobre gel al circuit del Pas de la Casa. Discjòqueis eivissencs 
de moda fent ballar tothom, faci el temps que faci. Sopars 
gastronòmics d’altitud amb raclettes i fondues al gust de tothom.

L

Toni Cornella i Planells
DIRECTOR NP AGÈNCIA
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L’ARQUITECTURA SALUDABLE (VII)
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En funció de la tensió, la 
intensitat del corrent, la 
naturalesa i la construcció de 
la instal·lació, dels materials 
de construcció, de la presa de 
terra, de la posició de les fases 
i la potència dels aparells 
hi pot haver variacions 
(ampliar-se o reduir-se) del 
camp elèctric.

El major dany es localitza 
sempre a la vora o l’entorn 
de l’element elèctric, sigui 
generador, cable o aparell i 
disminueix exponencialment 
a mida que ens n’allunyem.

La intensitat dels camps 
elèctrics alterns es mesura 
en volts/metre (V/m) i és 
convenient conèixer també 
la tensió induïda corporal (en 
milivolts, mV) per conèixer 
la quantitat de la radiació 
elèctrica que s’indueix (o que 
recorre el cos de la persona) 
en el cas d’estar posicionada 
dins del camp elèctric i 

així poder estimar el grau 
d’afectació.

Per sobre dels 5 V/m es 
considera un camp elèctric 
alt i per sobre de 100 mV una 
tensió induïda corporal alta.

Les parets, els llits i les zones 
o els elements metàl·lics són 
àrees d’acumulació de camp 
elèctric. Així com els terres o 
els paviments aïllants.

L’exposició prolongada a 
camps elèctrics importants 
augmenta el risc de sofrir 
diversos trastorns de salut.

El quadre que es presenta 
compara els nivells o valors 
d’exposició màxima a camps 
elèctrics alterns de baixa 
freqüència segons els països 
o organismes internacionals. 
En el nostre cas a 50 Hz, que 
és la freqüència en que circula 
l’electricitat a Europa i que als 
Estats Units és a 60 Hz.

Els camps elèctrics alterns de baixa freqüència poden 
provenir de l’exterior per la proximitat de línies elèctriques, 
transformadors o torres de distribució i són aturats per 
la vegetació si aquesta es troba entre l’edifici i l’element 
conductor d’electricitat.

Valors màxims 
de camp elèctric

VALORS D’EXPOSICIÓ MÀXIMA  A CAMPS ELÈCTRICS ALTERNS DE BAIXA FREQÜÈNCIA A 50Hz ( V/m) 

Naturalesa 0,0001
BUND 
Associació d’Arquitectes de Bioconstrucció B.A.U. (“Bund Architektur und Umwelt”) a Alemanya 

ALEMANYA 0,5

IBN- VALORS NO SIGNIFICATIUS
Institut Alemany de Bioconstrucció 
Norma tècnica de mesurament en Baubiologie SBM 2015 (BAUBIOLOGIE MAES/ Institut für 
Baubiologie + Ökologie Neubeuern IBN).                                                     (RECOMANATS EN ZONES DE DESCANS)

ALEMANYA <1

IBN- VALORS DÈBILMENT SIGNIFICATIUS
Norma tècnica de mesurament en Baubiologie SBM 2015 (BAUBIOLOGIE MAES/Institut für 
Baubiologie + Ökologie Neubeuern IBN).                                                     (RECOMANATS EN ZONES DE DESCANS)

ALEMANYA 1-5

Consell Nacional de Protecció i Mesura de Radiació (NCRP) 
American Conference of Governmental Industrial Hygienists
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IBN- VALORS FORTAMENT SIGNIFICATIUS
Norma tècnica de mesurament en Baubiologie SBM 2015 (BAUBIOLOGIE MAES/Institut für 
Baubiologie + Ökologie Neubeuern IBN).                                                       (RECOMANATS EN ZONES DE DESCANS)

ALEMANYA 5-50

IBN- VALORS EXTREMADAMENT SIGNIFICATIUS
Norma tècnica de mesurament en Baubiologie SBM 2015 (BAUBIOLOGIE MAES/Institut für 
Baubiologie + Ökologie Neubeuern IBN).                                                      (RECOMANATS EN ZONES DE DESCANS)

ALEMANYA >50

GOST 12.1.001-84 Occupational safety standards system. Power frequency electric fields. Permissible 
levels of field strength and requirements for control at work-places. SANITARY REGULATION: 
SanPiN 2.1.2.1002–00 Sanitary-epidemiological requirements for living buildings and locations.                                                  
(VALORS PER AL PÚBLIC EN GENERAL)

RÚSSIA 500

BImSchV    REGLAMENT PER LA REGULACIÓ DE LA LLEI FEDERAL DE PROTECCIÓ D’IMMISSIÓ ALEMANYA 5.000

RECOMANACIÓ DEL CONSELL DE LA UNIÓ EUROPEA, (1999/519/CE). UNIÓ EUROPEA 5.000

OMS - ICNIRP 2010 
Organització Mundial de la Salut. Comissió Internacional per la Protecció contra les Radiacions no 
Ionitzants, i l'Organització Mundial de la Salut.                                             (VALORS PER AL PÚBLIC EN GENERAL)

5.000

Interim guidelines on limits of exposure to 50/60 Hz electric and magnetic fields.        (VALORS PER AL PÚBLIC EN GENERAL) AUSTRÀLIA 5.000

26th Ordinance Implementing the Federal Immission Control Act, 16 December 1996, Federal Law Ga-
zette (BGBI.) I p. 1966.

ALEMANYA 5.000

ÖVE/ÖNORM E 8850:2006 02 01, Electric, magnetic and electromagnetic fields in the frequency range 
from 0 Hz to 300 GHz – Restrictions on human exposure.                                  (VALORS PER AL PÚBLIC EN GENERAL)

ÀUSTRIA 5.000

Décret nº 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12º de l’article L.32 du code des postes et 
télécommunications et relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs élecromagnétiques 
émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations 
radioélectriques.                                                                                                              (VALORS PER AL PÚBLIC EN GENERAL)

FRANÇA 5.000

GOST 12.1.001-84 Occupational safety standards system. Power frequency electric fields. Permissible levels 
of field strength and requirements for control at work-places. SANITARY REGULATION: SanPiN 2.1.2.1002–00 
Sanitary-epidemiological requirements for living buildings and locations.                     (VALORS PER ALS TREBALLADORS )

RÚSSIA 5.000

ONIR 1999, Ordinance relating to protection from non-ionizing radiation. SUÏSSA 5.000

RD 1066/2001      REAL DECRET                                                                            (VALORS PER AL PÚBLIC EN GENERAL) ESPANYA 5.000

DIN VDE 0848     NORMA TÈCNICA                                                                                  (VALORS PER AL PÚBLIC EN GENERAL) ALEMANYA 7.000

D2013/35 UE 
DIRECTIVA DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL                                                    (VALORS PER ALS TREBALLADORS )

UNIÓ EUROPEA 10.000

Interim guidelines on limits of exposure to 50/60 Hz electric and magnetic fields.         (VALORS PER ALS TREBALLADORS ) AUSTRÀLIA 10.000

ÖVE/ÖNORM E 8850:2006 02 01, Electric, magnetic and electromagnetic fields in the frequency range 
from 0 Hz to 300 GHz – Restrictions on human exposure.                                  (VALORS PER ALS TREBALLADORS )

ÀUSTRIA 10.000

Décret nº 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12º de l’article L.32 du code des 
postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs 
élecromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par 
les installations radioélectriques.                                                                              (VALORS PER ALS TREBALLADORS )

FRANÇA 10.000

OMS - ICNIRP 2010 
Organització Mundial de la Salut. Comissió Internacional per la Protecció contra les Radiacions no 
Ionitzants, i l'Organització Mundial de la Salut.                                                      (VALORS PER ALS TREBALLADORS )

10.000

DIN VDE 0848       NORMA TÈCNICA                                                                                  (VALORS PER ALS TREBALLADORS ) ALEMANYA 20.000

Quadre elaborat per: P   O   L    ·    N   A   D   A   L    ·    B   O   I   X
A R Q U I T E C T U R A  –  U R B A N I S M E  –  E N G I N Y E R I A

0 1.000 2.000

V/m

3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000

10.000

5.000

5.000

500

10

5

0,5

0,0001

OMS - ICNIRP 2010 (VALORS PER ALS TREBALLADORS)

OMS - ICNIRP 2010 (VALORS PER AL PÚBLIC GENERAL)

ESPANYA RD 1066/2001 (VALORS PER AL PÚBLIC GENERAL)

RÚSSIA

BIOINITIATIVE 2012

IBN - VALORS DÈBILMENT SIGNIFICATIUS (RECOMANATS EN ZONES DE DESCANS)

BUND

NATURA

Per comprovar-ne                      
l’existència cal 
desconnectar 
la instal·lació 
elèctrica de l’edifici i                 
mesurar el camp.

O poden provenir de 
l’interior dels edificis 
per deficiències en les 
conduccions de llum i 
força instal·lades, pel 
seu traçat pròxim a 
les zones de descans o 
per una presa de terra 
deficient.

EL PRINCIPI DE 
PRECAUCIÓ 
RECOMANA 
ser prudents davant el que 
desconeixem. El sentit comú 
fa pensar que l’existència de 
valors alts és un indicador de 
problemes en les instal·lacions 
i per tant la necessitat de 
corregir aquestes disfuncions 
que suposen danys a la salut 
i pèrdues energètiques. 
Ambdues conseqüències 
acaben sent pagades per tota la 
societat.



A la naturalesa el valor habitual 
és d’una deumil·lèsima de 
volt per metre.

L’ Institut Baubiologie 
Neubeuern (IBN) d’Alemanya 
considera que per sobre 
els 50 V/m ja són valors 
extremadament significatius, 
és a dir 500.000 vegades per 
sobre dels valors que trobem 
a la natura.

Curiosament l’Organització 
Mundial de la Salut accepta 
5.000 V/m d’exposició 
per al públic en general i 
10.000 V/m d’exposició per 

als treballadors. És a dir 
50.000.000 i 100.000.000 
vegades per sobre dels valors 
que es troben a la natura.

La Unió Europea accepta una 
exposició de 5.000 V/m.

Rússia accepta fins a 500 V/m 
per al públic i 5.000 V/m per 
als treballadors.

L’Associació alemanya 
d’Arquitectes de 
Bioconstrucció (BUND) té 
com a referència de valor 
màxim de camp elèctric, a no 
superar, 10 V/m.

Ni l’OMS ni la Unió Europea 
són en aquest cas unes 
bones guies per a seguir.

A Alemanya la presa de terra 
la instal·la la companyia de 
subministrament elèctric 
i així poden garantir un 
funcionament adequat de 
la instal·lació en aquest 
sentit i eviten danys als 
usuaris dels edificis i 
pèrdues elèctriques i 
fugues no desitjades cap 
al terreny amb danys 
col·laterals insospitats i no 
previstos a altres edificis o 
instal·lacions.

16 l’adv L’ARQUITECTURA SALUDABLE

L’ARQUITECTURA SALUDABLE (VII)

A ANDORRA 
podem i hem de tenir una 
major exigència amb els 
valors màxims d’expo-
sició acceptada, per tal 
d’oferir més salut i més 
eficiència energètica.

Els camps elèctrics d'una línia d'alta tensió són absorbits pels cossos i objectes propers

Els camps elèctrics de la línia són dissipats i derivats a terra pels arbres i la vegetació.

El major dany es localitza 

sempre a la vora o l’entorn 

de l’element elèctric...

Circuits independents Caixa de distribució

Presa 
de corrent

Quadre de 
comandament 

i protecció

Derivacions

Escomesa

Circuits
independents

Interruptor
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L’arquitectura és viva i s’adapta als canvis, a les 
noves tecnologies, a l’entorn, a la societat i a les 
instal·lacions, pel que necessita un equip amb 
coneixements especialitzats. L’arquitecte, porta-
dor del coneixement transversal, té la responsa-
bilitat de dirigir l’equip combinant diferents habi-
litats especifiques, té la capacitat d’integrar les 
complexitats i les contradiccions inherents a la 
creació d’un nou artefacte funcional amb signifi-
cació estètica i cultural, inscrit en un lloc concret.

La diversificació de les activitats professionals, 
l’augment dels costos i del temps de producció 
dels projectes, així com l’aplicació de normati-
ves cada cop més restrictives han provocat que 
el procés del disseny s’hagi fragmentat encara 
més, provocant que els especialistes treballin 
de forma independent realitzant tasques espe-
cifiques d’un projecte, convertint en essencial la 
figura capaç d’encaixar totes les peces, l’arqui-
tecte.

Històricament, en el procés d’edificació, tant en l’arquitectura monumental com 
en la civil, hi confluïen diferents tècnics especialitzats en l’execució de l’obra. 

L’arqueologia ens descobreix que des de l’antiguitat, en el disseny de l’arquitectura poden arri-
bar-hi a intervenir agents de molts àmbits diferents: matemàtics, astrònoms, mestres especia-
litzats per a l’execució de l’obra, etcètera. Posteriorment, a partir de la revolució industrial aug-
mentarà progressivament la complexitat tècnica i programàtica del procés d’edificació i, per 
tant, la confluència pluridisciplinària en la construcció d’edificis, de ciutats i de paisatges.

El coneixement 
transversal 
de l’arquitecte

COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES D’ANDORRA
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L’arquitecte d’avui dissenya edificis, però també 
gestiona i controla processos i projectes, treballa 
en el camp del disseny i la rehabilitació, defineix 
teixits urbans i la seva regeneració, té cura del 
manteniment del patrimoni, investiga la història 
de les ciutats i els edificis, fa recerca i transfereix 
el coneixement en un marc en evolució constant.

L’arquitecte, competent en la construcció de 
l’edificació, en l’urbanisme i el paisatge, en la ges-
tió d’obres, en l’eficiència energètica i la sosteni-
bilitat, en la infografia, en la intervenció sobre el 
patrimoni construït, en l’anàlisi d’actius immobili-
aris, o en el càlcul d’estructures i d’instal·lacions, 
està format per coordinar un grup interdisciplina-
ri i per dirigir-lo.

Els darrers decennis han augmentat molt la tec-
nificació de la ciutat i la urbanització del territo-
ri, abocant a parlar de petjada ecològica de la 
nostra societat. A la colonització primerenca del 
paisatge per edificacions indiferents a l’entorn, 
conseqüència d’un marc legal succint i desafor-

tunat, ha seguit la proliferació d’infraestructures 
urbanes amb una manca absoluta de sensibilitat i 
de respecte envers l’entorn i el paisatge. Aquests 
tipus d’exemples evidencien la importància de re-
alitzar els projectes amb grups interdisciplinaris.

Davant d’aquesta realitat, l’arquitecte, assumint 
la responsabilitat de ser l’únic portador del co-
neixement transversal, s’ha reorganitzat per ser 
eficient i comunicar la seva capacitat professional 
i formació única i especifica en la gestió multidis-
ciplinària, el seguiment de l’obra des de l’inici fins 
a l’acabament, el domini de tipologies funcionals 
i la perícia en l’organització de l’espai, la integra-
ció dels requeriments tècnics i les restriccions, i 
la seva evolució en obra, en un disseny coherent 
entre els diferents elements de l’edifici, la ciutat 
o el paisatge.

La figura de l’arquitecte permet perpetuar i reno-
var els valors del llegat patrimonial arquitectònic, 
urbà i paisatgístic. 

TEXT: COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES D’ANDORRA
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El passejant observador, sigui turista o no, aprecia l’arquitectura 
autòctona d’un poble o una ciutat. Un país com Andorra, 
situat als Pirineus i amb un passat recent de societat pagesa 
i ramadera, conserva un tipus d’arquitectura molt concret, 
en el cas del nostre país es tracta de l’arquitectura del granit. 
No es tracta d’un tipus de construcció atractiva ni de disseny 
espectacular, però sí que transmet la sensació de força, de 
solidesa i de perdurabilitat. Si haguéssim de situar un segle d’or 
de l’arquitectura del granit ho faríem a la segona meitat del segle 
XX.

TEXT: REDACCIÓ
FOTOS: ADV/TURISME ANDORRA LA VELLA/COMÚ D’ESCALDES-ENGORDANY / FEDA/HOTEL CARLEMANY

> L’Edifici de Ràdio Andorra i la Casa del Russos d’Andorra la Vella, són algunes 
mostres de l’arquitectura de granit.

Arquitectura 
segle XX
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Picapedrers: 
artesans del 
modernisme 
arquitectònic

tectes de l’estat veí que a l’any 1930 va 
ser l’autor de la Casa de la Cruz, un 
altre exemple d’arquitectura del gra-
nit. Les parròquies d’Andorra la Ve-
lla i Escaldes-Engordany són els dos 
grans centres urbanístics on podem 
trobar els exemples més característics 
d’aquest tresor arquitectònic. Edificis 
com ara la caseta de la llum de Ràmio, 
l’Hotel Carlemany, l’Hotel Rosaleda, 
la Casa Xurrina, el Cinema Valira, en 
l’actualitat el Centre d’Art d’Escaldes-
Engordany, són algunes de les cons-
truccions d’aquest corrent. 

Només són alguns exemples, perquè 
aquests són nombrosos i es poden 

apreciar seguint una guia elaborada 
per Govern, la coneguda ruta de les 
«Roques al carrer»; un museu obert 
de geologia. Aquest itinerari ajuda a 
l’observador curiós a apreciar la mes-
tria dels picapedrers, que amb l’arri-
bada de la modernitat a Andorra van 
sublimar amb l’artesania una arqui-
tectura autòctona, fins ara poc apre-
ciada. 

Una de les característiques d’aquesta 
és precisament l’arribada a Andorra 
d’un nombre important d’aprenents 
de paleta, el qual contribuirà en el 
desenvolupament de l’art arquitectò-
nic autòcton. 

Per Andorra i el món en general, el se-
gle XX és el període de la història dels 
grans canvis socioeconòmics, sobretot 
amb les transformacions de les revolu-
cions industrials de la segona meitat, 
després de les dues grans guerres. La 
corrent arquitectònica que ens ocupa, 
la del granit, té uns grans protagonis-
tes a banda dels arquitectes i els pro-
pis edificis: els artesans picapedrers 
que van treballar la pedra amb la qual 
van ser construïts. A Andorra la crea-
ció de la societat explotadora Forces 
Hidroelèctriques d’Andorra (FHASA) 
provoca la creació de les carreteres tan 
necessàries en aquells moments i tam-
bé, entre els anys 30 i els 60 del segle 

passat, una nova tendència a l’hora de 
construir.

Aquest període de la història és el del 
gran boom turístic. L’arribada dels visi-
tants de lleure provoca la necessitat de 
construir hotels, balnearis i edificis per 
acollir noves infraestructures com ara, el 
mateix edifici de FHASA o el de la nova 
Ràdio Andorra. Arquitectes de renom 
català, alguns deixebles d’Antoni Gau-
dí, com ara Cèsar Martinell, autor de la 
Casa dels Russos, contribueixen a què 
l’arquitectura que es practica en aquesta 
època sigui autèntica i acompleixi amb 
tot un seguit de requisits. Aquests són 
els d’aprofitar els elements naturals au-

tòctons, en el cas d’Andorra, la utilització 
d’un mineral com el granit tant abundant 
a les pedreres andorranes. Això aporta a 
aquesta manera de construir la capacitat 
de ser respectuosa amb l’entorn, la utilit-
zació de la pedra fa que l’impacte visual 
sigui menor que el que succeirà a partir 
dels anys 70 del segle passat.

L’arquitectura del granit és caracterís-
tica perquè transforma, amb l’ús de la 
pedra autòctona, el modernisme català 
en l’arquitectura, i li dona un caràcter 
local i únic als seus dissenys.

El conegut historiador català Josep 
Puig i Cadafalch és un altre dels arqui-

> El conegut historiador català Josep Puig i Cadafalch és un altre dels arquitectes de l’estat veí que a l’any 1930 va ser 
l’autor de la Casa de la Cruz

> L’Hostal Valira, l’edifici de Fhasa, l’Hotel Carlemany, el CAEE i l’Hotel Rosaleda a Encamp, són alguns dels exemples.



El concepte «Après Ski» ha evolucionat al llarg dels anys i s’ha convertit en una activitat gairebé tan 
interessant i atraient com el fet de lliscar per una pista amb neu. Els dos grans dominis esquiables 
del país, Grandvalira i Vallnord, temporada darrere temporada, estan posant al dia totes les seves 
infraestructures, sense perdre de vista que els usuaris valoren ara la pràctica de l’esport gairebé 
al mateix nivell que l’oferta posterior que se’ls pot proposar. Si bé a la resta d’Europa i del món el 
concepte de l’«Après Ski» ja s’havia començat a explotar en els darrers temps, a Andorra encara faltava 
una bona embranzida, que pel que sembla en aquestes últimes temporades s’ha pogut materialitzar. 
També s’han posat al dia certes comoditats que orbiten a l’entorn de la pràctica dels esports d’hivern. 
En aquest apartat hi ha tots els espais destinats al descans durant la jornada d’esquí, o bé zones com 
ara vestuaris adequats per a poder canviar-se amb la roba d’esports. Tots aquests punts situats ara sí, 
d’una manera i estratègica per a la comoditat dels clients. L’oci nocturn s’ha expandit a la resta del dia 
i cada vegada és més habitual que les animacions amb DJ comencin més d’hora i es solapin gairebé 
amb les activitats de dia a la neu. Tant Grandvalira com Vallnord han fet una inversió considerable en 
la rehabilitació i les reformes, així com en noves construccions per aconseguir unir les ganes de fer-ho 
bé, amb les infraestructures necessàries per aconseguir-ho.

En definitiva, el que el responsables de les estacions estan buscant és oferir tot el que pugui estar 
relacionat amb la neu als clients. Que l’esquiador trobi el que vol, sigui quina sigui la idea inicial; 
aquest client ha de saber que a Andorra podrà tenir totes les comoditats que pot requerir. Fins i tot 
anar més enllà i posar a l’abast dels visitants experiències que potser encara no han descobert a la 
resta d’Europa. Andorra ja no va a la cua de les estacions europees en matèria d’infraestructures ni 
d’oferta hotelera perquè els empresaris i les institucions s’han posat realment al dia i els camps de neu 
del país ja figuren al mapa d’estacions d’esquí europees a tenir molt en compte.

L’esquí a Andorra: 
UNA OFERTA IL·LIMITADA

TEXT: REDACCIÓ · FOTO: VALLNORD/FACEBOOK/FREERIDE WORLD TOUR

ANDORRA

ESQUÍ

Més de 60 anys 1951-2017

1968

2017
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RESTAURANT RÚSTIC · PAL-ARINSAL · VALLNORD

GASTRONOMIA 

d’altitud
La pràctica de l’esquí en l’actualitat no es limita a lliscar per pendents nevades, els responsables dels 
diferents dominis esquiables del país es preocupen que en les seves infraestructures els usuaris tinguin 
el major nombre d’alternatives possibles, per tal que l’experiència sigui realment complerta. A més de la 
pràctica de l’esport, els moments de pausa i, com no, l’hora de recuperar forces també són claus per a 
què els esquiadors conservin un bon record de l’estada a Andorra. A Vallnord Pal Arinsal, els responsables 
van encarregar a l’equip de la dissenyadora Mar de Cava la rehabilitació d’un espai que ha esdevingut 
l’impressionant Restaurant Rústic Pal. Com el seu nom indica, es tracta d’un espai gastronòmic on el 
concepte de rusticitat s’alia amb l’estil actual i trencador que la dissenyadora dona als seus projectes; 
alguns d’ells també presents en d’altres punts de Vallnord.
La confiança dipositada en l’equip de disseny els ha permès atorgar a aquest local una imatge moderna, 
sense perdre de vista que es tracta d’un restaurant situat a alta muntanya.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

ESQUÍ ANDORRA

2017
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Des d’un inici, el projecte partia de la 
línia de treball en la que la rusticitat 
de l’emplaçament seria la protago-
nista, però amb la idea de mantenir 
una pauta actual en tots els aspectes 
de l’obra. Es tracta d’un espai molt 
ampli, més de 400 m², i l’amplitud 
en ocasions pot no convidar a ser un 
espai acollidor; però aquest concep-
te no es pot aplicar al Rústic, ja que 
amb els materials i, sobretot, amb la 
varietat del mobiliari i la col·locació 
estratègica, el resultat final és el 
d’un local càlid i acollidor. Per tot 
l’espai hi ha diferents racons i petits 
«aparts» que, tot i no tenir murs o 
separadors, donen la sensació d’in-

timitat necessària. D’aquesta mane-
ra es trenca la uniformitat anterior; 
dotant a cada racó de personalitat 
pròpia, sense oblidar les possibles 
necessitats futures. Aquest disseny 
s’avança doncs a la possibilitat que 
sigui necessària una taula per a deu 
persones, però no s’oblida de crear 
per exemple uns seients pel costat 
de la llar de foc, o bé taules indivi-
duals per als esquiadors solitaris. 

La necessitat de sorprendre a l’usu-
ari s’aconsegueix amb els diferents 
elements decoratius dispersats per 
tot el local, en el que és un caos de-
coratiu estudiat.

>Tot i tractar-se d’un espai molt ampli (400m2) la distribució mitjançant la 
col·locació estratègica dels materials aporta una sensació de calidesa un 
cop s’ha entrat al restaurant. El terra i el mobiliari marquen canvis en la 
decoració que contribueixen a transformar racons anodins en espais únics i 
amb personalitat pròpia

>>Aquests racons estan pensats per 
a grans grups de persones o bé per 
a grups més reduïts. Fins i tot per a 
persones que vulguin fer una pausa i 
estiguin practicant l’esquí en solitari

“tot plegat agermana de 
manera elegant un estil 
rústic, però amb ganes 
de sorprendre i divertir”

ESQUÍ ANDORRA

2017

no
vetats
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El conjunt de tot plegat agermana 
de manera elegant un estil d’alta 
muntanya, rústic, com el seu nom 
indica, però amb ganes de sorpren-
dre i divertir amb un disseny que 
permet a l’usuari sentir-se únic en la 
pausa o el descans que fa en la jor-
nada de lleure a la neu.

No es tracta d’una reforma in-
tegral, i s’han aprofitat moltes 
parts, com ara el terra. En aquest 
aspecte s’ha treballat en diferents 
parts aplicant formigó en alguna 
d’elles i en altres geometries de 
fusta que simulen catifes d’estil 
canadenc. Aquests gestos del dis-
seny han permès rebaixar la imat-
ge contundent que tenia abans el 
restaurant. Com en dissenys ante-
riors, l’equip sempre treballa amb 
la premissa que el visitant se senti 
prou a gust, com per tornar una 
altra vegada. 

Les llums que l’equip de disseny ha 
escollit mereixen una menció es-
pecial, i com en dissenys anteriors 
d’aquest equip de professionals, ens 
trobem amb propostes sorprenents 
i sobretot úniques. Hi ha uns llums 
artesanals en forma de cabana de 
dimensions considerables, ja que 
calia tenir en compte l’alçada. Per 
la barra en canvi, i seguint amb l’ai-
re rústic, s’ha jugat amb el contrast 
que aporta el ferro industrial del 
taulell. Sempre cercant la calidesa 
en l’entorn, la ubicació aleatòria dels 
canelobres també torna a atorgar 
una mica d’humor a l’entorn. Una 
altra de les premisses dels dissenys 
d’aquest equip, puntualitzada amb 
la presència d’un llum amb ocells. El 
formigó a més de la fusta i el ferro és 
un altre dels materials presents. En 
aquest cas a els llums que hi ha al la-
teral i que es col·loquen en una línia 
ondulada que també li dona ritme i 

dinamisme a l’espai. No s’ha d’obli-
dar que és un espai gastronòmic 
situat en una estació d’esquí, així 
doncs ja es pressuposa una activitat 
més dinàmica de l’habitual. 

Aquest ritme en les línies i els efec-
tes òptics també el trobem en l’alter-
nança de color a les finestres; unes 
pintades de blanc i d’altres de fusta, 
fent que aquestes últimes semblin 
més enfonsades a l’estructura.

Pel sostre es va fer un rossejat a 
tota la fusta de l’estructura, però els 
paraments verticals externs, les fi-
nestres, es van deixar sense tractar. 

Altres parets es van pintar en color 
blanc trencat que aporta més llum 
i calidesa que un blanc neutre, so-
bretot quan estan il·luminades amb 
llum natural. 

Al projecte s’han utilitzat totes les 
possibilitats del disseny actual per 
tal d’atorgar a l’espai ritme, calidesa, 
humor i sobretot transmetre l’espe-
rit d’un local tradicional de munta-
nya del segle XXI. 
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>>>Els petits detalls disseminats per tot el restaurant aporten autenticitat a 
la recerca d’un ambient rústic. Un altre dels punts forts d’aquesta proposta 
son els llums que s’han escollit per a cada zona i l’ús que se’ls hi ha donat.  
No és tracta d’il·luminar, sinó de crear un ambient concret a cada punt

>>S’ha aprofitat molt bona part de l’anterior estructura, com ara les bigues. 
També s’han creat altres elements que poden donar sensació de rústic i antic, 
però en realitat són elements nous que contribueixen a crear l’ambient desitjat

PROJECTE: Rústic Pal
PROPIETAT: Vallnord Pal-Arinsal
INTERIORISME: Mar de Cava
CONSTRUCTORA: Construccions Filloy

“ritme, calidesa, humor 
i sobretot transmetre 
l’esperit d’un local 
tradicional de muntanya del 
segle XXI”

ESQUÍ ANDORRA

2017

no
vetats



Interiorisme, constructora i industrial col·laboradors Restaurant Rústic · Pal-Arinsal · Vallnord Industrials col·laboradors Restaurant Rústic · Pal-Arinsal · Vallnord

www.construccionsfilloy.ad

Antic Camí Ral núm. 22b · AD500 Andorra la Vella
T +376 868505 · F +376 868434 · totled@totled.com

www.totled.com

Av. Tarragona · Magatzems Terra Vella · Andorra la Vella
(Pt. d’Andorra)  · t 828 115 · f 867 672 · principal@andorra.ad

CRISTALLERIES 
PRINCIPAL

Serralleria Industrial

VULCÀ
TREBALLS DE FERRO, ALUMINI I INOX
AUTOMATISMES PER PORTES

Casa Garreta (Sornàs)
AD300 ORDINO (Andorra)
T +376 358495
serralleriaindustrialvulca@hotmail.com

València, 293, Local

08009 Barcelona, Spain

contact@mardecava.com

T 934.585.333

www.mardecava.com

Botiga de disseny
/Concept store

BAXTER
GERVASONI

SELETTI
MARSET

BOCA DO LOBO
MOROSO

Projectes
d’interiorisme

i decoració
/Deco and

interior design
projects

Contract i
gestió d’obres

/Contracy 
and project

management

MOBLES D’ESTIL ANDORRÀ FETS A MIDA

Ctra. de la Comella Ed. Encorces, planta 4 local 2-3 · AD500 Andorra la Vella · T 820 720 · F 820 723 · info@fusteriamario.com · www.fusteriamario.com



La satisfacció d’Arcalís es va veure corroborada 
per la manifestada pels competidors, que troben 
en les muntanyes d’Arcalís el millor paratge 
per a efectuar-hi les seves espectacularitats. 
Arcalís es consolida, així, com a un dels 
marcs de referència per aquest esdeveniment 
internacional, que va triar el domini per a 
celebrar-hi per tercera ocasió una de les cinc 
proves que organitza cada hivern i que ja ha 
oficialitzat la voluntat de tornar-hi fins el proper 
2020 amb un nou contracte per a tres anys.

Els cinquanta millors 
riders del món es van 
lluir la setmana del 
9 al 15 de febrer amb 
salts, backflips, 360s… 
En definitiva, amb 
línies perfectes de les 
quals no només va 
gaudir el públic que 
es va desplaçar fins a 
les pistes ordinenques 
per viure l’espectacle 
en directe. Milions de persones van poder 
gaudir d’aquest gran esdeveniment gràcies a 
la retransmissió en viu que es va fer des de les 
xarxes socials, així com a través dels webs del 
propi FWT i del web de Vallnord.

Amb l’acolliment del FWT, Andorra es va 
convertir durant dos dies en el punt focal del 
món de l’esquí, en el que es van fixar des d’arreu 
del món milions de persones. I no només a 
través de les xarxes i els dos dies puntuals de 
competició. 

La cita va tenir repercussió els moments previs 
i els posteriors a la prova, ja que centenars de 
mitjans se’n van fer ressò: televisions, revistes, la 
premsa, la ràdio… 

L’FWT va situar 
Ordino i, per tant, el 
país al mapa mundial.

L’èxit de l’organització 
també es reflecteix 
en l’ampliació de la 
col·laboració: Arcalís 
serà escenari del 
Freeride World Tour 
com a mínim fins el 
proper 2020. 

Cada temporada hivernal els propers tres 
anys, els millor sriders del món es desplaçaran 
a Ordino per a competir en una de les cinc 
parades que cada any fa aquesta competició. 

35l’advCOMPETICIÓ

“Arcalís serà escenari del 
Freeride World Tour com 
a mínim fins el proper 
2020”

ESQUÍ ANDORRA

2017

no
vetats
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ESQUÍ

Els millors riders 
del món

L’organització del Freeride World Tour (FWT) va celebrar l’èxit amb què es van 
desenvolupar a Vallnord – Ordino Arcalís les dues primeres proves de la gira 
2017. El pas per Andorra, que es consolida després de rebre per tercera vegada 
aquesta competició mundial, es va clausurar el dimecres, dia 15 de febrer, amb 
la prova que inicialment havia de celebrar-se a Chamonix, però que va haver de 
ser traslladada a Arcalís per motius de seguretat.

Les dues competicions, tant l’efectuada a la Serra de la Balma com la que va tenir 
lloc al Baser Negre, van comptar amb molt bones condicions meteorològiques 
i, per tant, de visibilitat i, a més, ambdues van gaudir de neu fresca. L’equip de 
l’FWT va agrair a l’estació de Vallnord – Ordino Arcalís «l’hospitalitat» amb que 
va ser rebut, així com l’atenció prestada a riders i seguidors.

TEXT: CRISTINA ROVIRA · FOTOS: VALLNORD

VALLNORD
ARCALÍS CLAUSURA AMB ÈXIT LES DUES PRIMERES ETAPES DEL FWT 2017



REFUGI LES PORTELLES · ORDINO-ARCALÍS · VALLNORD

Pau i confort 
A LA MUNTANYA

37l’advINTERIORISME

TEXT: PEP CAMPENY  ·  FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ / PEP CAMPENY

El projecte empren el redisseny 
del refugi LES PORTELLES, a la 
parròquia d’Ordino. 
L’efecte final exhibeix un bon 
exemple de l’equilibri entre els 
valors importants existents que 
constitueixen la pròpia 

identitat del local i la intervenció al nivell visual i 
d’espai, que procura enriquir l’interior amb uns factors 
importants com la funcionalitat, la lluminositat i el 
confort.

ANDORRA

ESQUÍ



ari de fusta més fosca, i els acabats 
tèxtils, que constitueixen un altre 
element significatiu a l’efecte final 
de la reforma.

Els tons i les textures definides de 
les cortines i els coixins aporten la 
sensació de naturalitat, calidesa i 
punt de  color necessaris. 

Un altre aspecte al que es va pres-
tar una atenció especial és la llum. 
Fonts de llum LED, generalment 
lineals, creen cascades interessants 
que per una banda garanteixen el 
nivell d’il·luminació òptim i tènue i 
per altra ressalten la textura com-
plexa dels revestiments. 

A la reforma es tracta el restau-
rant panoràmic més alt d’Andorra, 
rodejat per un paisatge de mun-
tanya rigorós. L’objectiu principal 
d’aquesta intervenció consisteix en 
convertir-lo en un punt de troba-
da càlid i hospitalari, l’interior del 
qual contrasti amb l’austeritat de 
les vistes impressionants. El pro-

jecte aconsegueix l’efecte desitjat, 
gràcies a la feina important a nivell 
cromàtic i tèxtil; i la consideració 
del factor d’il·luminació. El revesti-
ment de fusta continu i monocro-
màtic, amb un to lleugerament gri-
sós, aporta la claredat a l’espai i crea 
un contrast interessant amb la cota 
baixa del local, formada pel mobili-

> Els tons i les textures dels acabats tèxtils aporten la sensació de 
lluminositat, de naturalitat i un punt de color necessari per a l’espai.

> Els llums de LED utilitzades al projecte ressalten els valors estètics dels 
revestiments i garanteixen un nivell d’il·luminació tènue i càlid.

“…punt de trobada 
càlid i hospitalari; 
l’interior contrasta amb 
l’austeritat de 
les vistes”
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Al local s’hi apliquen també altre 
tipus de llums, en forma de bom-
betes. La totalitat juga amb les di-
ferents altures i formes, il·luminant 
de manera uniforme la barra de 
grans dimensions, revestida d’un 
collage de taulons de diversos for-

mats i tonalitats. Són els elements 
importants de l’espai que requerei-
xen una menció especial. 

A banda de les sensacions visuals, el 
projecte treballa la funcionalitat del 
local, amb la finalitat d’una millora 

PROJECTE D’INTERIORISME: 

PEP CAMPENY
Estudi d'interiorisme
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> La barra, revestida amb un collage 
de taulons de diversos formats i 
tonalitats, accentuada pels efectes 
de la il·luminació, constitueix un 
element important de l’espai.

significativa a nivell dels serveis i 
del confort dels clients. El mobi-
liari, en forma de banc corregut, 
taules, pufs i sobres, es distribueix 
perimetralment, augmentant la 
sensació d’espai i facilitant la circu-
lació pel local. 

Per altra banda, gràcies als mobles 
independents s’aconsegueix una 
flexibilitat de combinacions i usos 
de l’espai. 



Industrials col·laboradors Refugi Les Portelles · Ordino-Arcalís · Vallnord

Carretera del Coll d’Ordino, 1 · Al costat de MoraBanc 
Ordino · Tel. +376 867770 · bioclimaandorra@gmail.com

www.bioclimaandorra.com

BioClima
Sostenibilitat i estalvi

Estufes i calderes de 
biomassa i de llenya
Pèl·lets · Llenya

Av. Verge del Pilar, 1
AD500 Andorra la Vella
T 826 736 
decoracioteixido@andorra.ad

CORTINATGES
TAPISSERIES
DECORACIÓ

MOQUETES
PAPERS PINTATS
CATIFES

emangroup@andorra.ad

M +376 332827     ·     T +376 855601
dado.emangroup@andorra.ad Av. d’Enclar, 27 · AD500 Santa Coloma  ·  ANDORRA
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Els esquiadors hauran descobert en aquesta nova temporada 
la transformació sorprenent del Xalet Igloo a l’estació d’esquí 
d’Arinsal, al domini esquiable de VALLNORD. L’aposta per la 
millora dels serveis que estan duent a terme totes les pistes 
d’esquí del Principat té un altre exemple en aquest edifici nou. 
El repte d’oferir confort a una de les cotes més altes de tot el 
Pirineu s’ha assolit amb escreix.

TEXT: MARC LLUCIÀ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

 XALET IGLOO · ARINSAL/PAL · VALLNORD

Descans 
a 2.300 metres

La construcció del nou Xalet 
Igloo ha estat un repte logístic 
i de recursos afegit a la com-
plicació d’un accés rodat d’alta 
muntanya. En un termini rècord 
de 4 mesos s’ha enderrocat l’edi-
fici vell i s’ha aixecat un edifici 
nou de dues plantes i 300 m2 de 
planta.

L’edifici consta d’un nivell soter-
rani amb un magatzem per al res-
taurant, unes escales que donen 
accés directe al mateix, i d’un lo-

cal per a EMAP. Al nivell superior 
hi ha el nou restaurant amb una 
superfície de 120 m2 i la terrassa 
exterior, de 180 m2. 

Aquesta terrassa permet unes vis-
tes privilegiades sobre les munta-
nyes del principat. La magnífica 
orientació de la terrassa permet 
l’aprofitament dels primers raigs 
de llum, permetent que els es-
quiadors gaudeixin de l’escalfor i 
el confort que proporciona el sol 
des de primera hora del matí.

44 l’adv ARQUITECTURA
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>Fusta de tons clars per aportar calidesa i llum a l’interior

>> Barana d’acer Corten amb el logotip de Vallnord per donar un toc de color i de transparència a la terrassa

>El desnivell natural del terreny permet integrar a la perfecció els diferents usos de l’edifici nou

46 l’adv ARQUITECTURA

Per a la construcció del nou edi-
fici s’han emprat materials plena-
ment integrats amb l’entorn. 

Pedra, acer i fusta conjuguen a la 
perfecció per harmonitzar el nou 
Xalet Igloo. 

Els fonaments, els murs i el forjat 
són de formigó armat, que aporta 
una gran solidesa al conjunt. 

L’edifici de fusta del restaurant, 
situat sobre el forjat, és prefabri-
cat, permetent assolir els reptes 
en termini d’execució de les obres.

Tots els detalls s’han treballat 
amb molta cura, especialment a 
nivell d’aïllaments tèrmics i de 
sostenibilitat. 

L’edifici està situat en un dels en-
torns més salvatges i purs de les 
muntanyes d’Andorra, a tocar del 
Parc Natural de les Valls del Co-
mapedrosa, i en totes les fases de 
construcció s’ha vetllat per a as-
solir el mínim impacte ambiental 
i el màxim respecte per la natura 
i la fauna. 

ARQUITECTE: Pau Iglesias · Enginesa CONSTRUCTORA: Auxini

ANDORRA

ESQUÍ

ANDORRA

ESQUÍ



Industrials col·laboradors  Xalet Igloo · Arinsal/Pal · Vallnord

C. Gil Torres, 7 · Edif. Salabert · baixos
AD500 ANDORRA LA VELLA · Principat d’Andorra
T +376 825 251 · F +376 826 003 · c.i.m.s@hotmail.es

 cimsequipamenthoteler

T +376 855601

emangroup@andorra.ad

M +376 332827

dado.emangroup@andorra.ad

especialistes 
en
tractament 
d’oxid

AUXINIAUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORAEMPRESA CONSTRUCTORA

Empresa Constructora  Xalet Igloo · Arinsal/Pal · Vallnord

www.auxini.ad
C/ Prat de la Creu 85, planta primera
AD500 ANDORRA LA VELLA   ·  T 868055 · auxini@andorra.ad           



Industrials col·laboradors  Xalet Igloo · Arinsal/Pal · Vallnord

C. del Tremat, 4
AD200 ENCAMP
Tel. 834 428 · Fax 834 427
Adelino mòb. 328 027
artidecoracio@andorra.ad

Av. Pont de la Tosca · AD700 Escaldes-Engordany · Tel. 826 117 · Fax 826 177 · contar@grupheracles.com
MÉS INFORMACIÓ: www.contar.ad

Ha realitzat el muntatge de la tarima de fusta de Pi de Flandes SISTEMA FLOTANT 

Av. Santa Coloma, 93  · Botiga D  ·  AD500 Andorra la Vella · Tel. /Fax +376 722 299 · ferreteriaindustrial@casallevet.com · ferreteriaindustrialgr@gmail.com

C/ La Plana, 4 Santa Coloma 
Principat d’Andorra

Tel. +(376) 72 02 00 / 72 03 00 
Fax +(376) 72 38 73

comercial@bellacer.adwww.bellacer.com

Escalfadors d’aigua a gas Junkers
Màxim confort en a.c.s.

Confort per a la vida
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ESCOLA D’ESQUÍ & SALA VIP MOUNTAIN CLUB· RIBA ESCORXADA · EL TARTER · GRANDVALIRA

Aprenentatge i  relax
Avançar-se a les necessitats dels usuaris i posar a disposició d’aquests tots els mitjans 
per cobrir-les, és un dels grans reptes assolits per l’estació de Grandvalira, amb la 
rehabilitació d’aquest edifici a Riba Escorxada; situat privilegiadament al mig de la vall.

Dos punts d’interès es concentren en aquesta construcció: per una banda l’Escola 
d’Esquí, a més dels seus diferents punts de venda, exteriors i interiors, completats 
amb l’oferta comercial que suposa la botiga; i d’altra banda posar a disposició d’un 
client més exigent un espai per a fer una pausa en la jornada esportiva i de lleure, amb 
una sala descans, batejada pels seus responsables com a Sala VIP Mountain-Club.

Totes dues possibilitats conviuen en aquest edifici rehabilitat,  situat en un dels 
punts privilegiats de tot el domini esquiable andorrà. Tots dos espais conviden per 
una banda a la pràctica de l’esquí com un esport que uneix natura i activitat física, i 
per altra banda realitzar aquest esport, però gaudint de moments de descans en un 
entorn actual i elegant. 

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ · ROSA COLET

ANDORRA

ESQUÍ
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Recuperant l’estructura i actualit-
zant-la amb l’ajuda de materials 
nous, totes les parts de l’edifica-
ció, s’han dotat de l’ambient dis-
tès i relaxat que es requeria per a 
la Sala vip Mountain-Club. També 
a la zona dedicada a l’Escola d’Es-
quí, el dinamisme que transmet la 
distribució i l’emplaçament dels 
diferents espais ens parlen d’un 
projecte enfocat a donar llibertat 
de moviments tant als usuaris com 
als treballadors; principalment als 
monitors.

Aquest punt de trobada ha estat 
remodelat pensant en les necessi-
tats del personal de l’Escola d’Es-
quí, però també, en la necessitat 
de tenir un àrea de repòs per a un 

tipus de client amb unes necessi-
tats més específiques que l’esqui-
ador més actiu o dinàmic. La Sala 
vip Mountain-Club pretén  aportar 
el contrapunt d’elegància i relaxa-
ció que demanen alguns clients de 
l’estació. 

El mobiliari, fet a mida per aquests 
més de 200 m², és principalment 
de fusta de pi en contraxapat i aca-
bat natural, i la gama cromàtica es-
collida de verds i negres aposta per 
una tendència més sòbria que a la 
planta inferior.  Al terra d’aquesta 
zona vip i continuant amb el color 
verd, s’ha optat per una moqueta 
d’interface que assegura un man-
teniment mínim i una vida llarga 
del material. 

Els responsables del disseny han 
realitzat un projecte de restau-
ració de gaire bé tota la infraes-
tructura; bàsicament consistent 
en fusta i vidre. S’ha refet, tal com 
comentàvem, tota la fusteria i els 
vidres, a més dels envans de dis-
tribució, s’ha instal·lat un doble 
terra a la planta superior i per 
descomptat s’han refet les instal-
lacions de serveis com l’aigua, la 
llum i el telèfon. 

A la fusta i el vidre, també s’hi han 
afegit parts de corten; aquesta 
xapa s’ha col·locat en certs punts 
del  folrats exteriors. 

Pel que fa a les finestres, s’ha apro-
fitat per col·locar vidres tèrmics en 
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>>Les vistes de la sala vip Mountain-Club conviden a relaxar-se i fer 
una pausa de l’adrenalina que suposa lliscar per les pendents esquiant. 
Aquesta sala està pensada per a un tipus de client que vol combinar 
la pràctica de l’esquí amb altres moments més relaxants, en un entorn 
elegant

>>S’ha pensat en tot el que podria 
desitjar un client de la categoria de 
l’usuari de la Sala Mountain-Club, 
com ara un mini-bar amb tot tipus 
de begudes energètiques i d’altres 
tipus. Un espai però que no oblida la 
vocació acollidora i d’alta muntanya

55l’advINTERIORISME
ANDORRA

ESQUÍ



blau i de càmera, per aïllar de la 
calor i la llum, tan potents en un 
entorn amb neu.

Cal tenir en compte que els mate-
rials que s’utilitzen pels paviments 
han de suportar el calçat dels tre-
balladors i els usuaris, que seran 
sovint botes d’esquí. Per això, el 
material utilitzat pel paviment de 

la planta baixa també té la neces-
sitat de ser resistent i, visualment, 
poder suportar el desgast. A això 
ajuden els colors escollits en el 
terra de l’Escola i la sala vip, de di-
ferents tonalitats i poc uniformes.

Per realitzar un projecte d’aquest 
tipus l’equip de disseny de la Rosa 
Colet ha estudiat en profunditat 

les funcions de les dues zones i les 
activitats que es desenvolupen en 
els dos espais. 

Aquest treball previ al de disseny, 
és una part molt important de la 
realització d’una rehabilitació des-
tinada a actualitzar una estructura 
ja existent, i que està ubicada en 
un emplaçament immillorable: a 

Riba Escorxada, al mig de la vall, 
en un dels punts més atractius de 
tot el gran camp de neu de Grand-
valira. 
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>>Tot a la planta baixa, a l’escola i a la botiga, recorda la finalitat d’aquest 
punt de Riba Escorxada: la pràctica de l’esquí amb tots els serveis i les 
possibilitats al servei dels clients, sense perdre de vista la seguretat i el 
respecte a l’entorn natural

>>A l’Escola d’Esquí, els materials i el mobiliari estan pensats pel ritme 
dinàmic propi de les seves funcions. Hi ha entrades preparades a la part 
del darrera per facilitar el transit als monitors i molestar el mínim possible 
als clients

PROJECTE: 

Escola d’Esqui Riba Escorxada
PROPIETAT: Ensisa · Grandvalira
INTERIORISME: Despatx Rosa Colet
CONSTRUCTORA: AUXINI
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INSTAL·LACIONS RIBA ESCORXADA · EL TARTER · GRANDVALIRA

Escenari accessible
Els responsables de l’estació d’esquí de Grandvalira han treballat de valent per 
a poder posar al dia totes les instal·lacions, pensant tant en el confort dels 
esquiadors com en la vessant pràctica dels diferents espais. Una de les novetats 
més ben acollida pels usuaris són les dues escales mecàniques que permeten 
l’accés dels mateixos a diferents punts de la zona de Riba Escorxada. El punt del 
pendent que s’aconsegueix salvar amb aquestes escales mecàniques és d’una 
longitud i d’un grau de desnivell considerable. A més, l’afany de satisfer les 
necessitats dels usuaris ha suposat la construcció d’uns 700 m2 d’instal·lacions 
destinades a facilitar la pràctica dels esports de neu que ofereix el camp de 
neu. Un guardaesquís, una sala de pícnic i una sala per als clubs són les zones 
de nova creació que cobreixen unes necessitats demanades pels usuaris i que 
l’estació no ha dubtat en satisfer. Els diferents moments d’una jornada d’esquí 
estan contemplats en aquestes noves instal·lacions.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ
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>>A més de protegir d’elements com l’aigua, la neu i el vent, els seus constructors han considerat que seria un 
afegit agradable que les cobertes i les proteccions laterals fossin transparents. 
D’aquesta manera aquests mecanismes a més de contribuir a l’ascens i el descens de manera segura i confortable, 
són panoràmics

Una de les novetats d’aquest any 
a l’estació d’esquí de Grandvali-
ra és la presència d’unes escales 
mecàniques que permeten als 
esquiadors l’accés a la sortida del 
telecadira de Riba Escorxada des 
de les instal·lacions de l’estació 
on s’ubiquen altres equipaments, 
com ara el guardaesquís, una sala 
de pícnic i una sala destinada als 
diferents clubs presents a l’esta-
ció.

El giny mecànic salva el total del 
pendent en dos trams; amb ac-
cés assistit tant de pujada com 
de baixada. Això permet als usu-
aris salvar un pendent que, com 
es pot veure a les imatges, és de 

difícil accés i trànsit amb la pre-
sència de neu. En els dos trams 
d’escales, a més, s’hi han previst 
unes cobertes que resguarden 
tant de la pluja com de la neu, així 
com protegeixen del fort vent en 
aquesta zona. 

Per aquesta raó no només s’ha 
previst un sostre, sinó que hi ha 
uns paravents laterals que prote-
geixen adequadament als usuaris.

Aquestes escales estan situades 
a l’exterior de l’edifici on s’han 
instal·lat les diferents sales noves 
que Grandvalira ha posat a dis-
posició dels usuaris; unes obres 
que han culminat amb el disseny 
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d’uns espais amplis, pràctics i vi-
sualment actuals. Precisament, 
l’amplitud del guardaesquís, més 
de 200 m2, assegura una circula-
ció fluïda i còmoda per als esqui-
adors que ja no hauran de carre-
gar amb les seves pertinences 
mentre llisquen per la neu. 

La presència de la sala de pícnic 
també facilita la jornada als cli-
ents, ja que en alguns casos l’es-
quiador no vol aturar-se molta 

estona per dinar o esmorzar, i la 
sala és el lloc ideal per refugiar-se 
del fred mentre es fa una aturada 
per menjar.

Els diferents clubs i escoles tam-
bé tenen una zona adequada 
durant els moments de descans; 
estones que amb un lloc exclusiu 
per als clubs, faciliten també la 
convivència amb la resta d’esqui-
adors de l’estació.

>>Les sales per als clubs faciliten la tasca dels responsables dels mateixos, 
al poder tenir més controlats als membres dels seus equips durant els 
moments de descans. Això també facilita la convivència amb la resta 
d’usuaris, en les pauses destinades als dinars o esmorzars. Tot plegat té 
una vessant pràctica i de confort per a tot tipus de clients

En tots aquests espais s’hi ha 
instal·lat un terra antilliscant i fle-
xible, mentre que a les parets s’ha 
utilitzat formigó vist i pintura. 

L’elecció dels materials ha tingut en 
compte la necessitat d’utilitzar ele-
ments resistents al pas del temps i 
la nombrosa circulació de persones 
amb botes d’esquí. La majoria del 
mobiliari ha estat fet a mida. 

Pel que fa a la cromàtica de les 
diferents sales, el gris ha estat el 
color que s’ha fet servir majorità-
riament per l’ús tècnic de les zo-
nes, encara que el groc és el color 
destinat a les taquilles. 

En conjunt, s’ha volgut crear un 
ambient ampli i de trànsit fàcil 
per als clients de l’estació. De la 
mateixa manera, s’ha volgut do-
tar d’una il·luminació important 
a totes les àrees i no deixar cap 
punt sense llum. 

PROPIETAT: ENSISA · GRANDVALIRA
ARQUITECTE: Joan PI I CERDÀ
CONSTRUCTORA: CEVALLS
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Mantenir l’atenció d’un nen, és complicat d’aconseguir segons 
l’edat que tingui, per això quan els responsables de l’estació 
d’esquí de Grandvalira van plantejar-se la rehabilitació de 
l’Escola Infantil que hi ha a les instal·lacions, l’entorn del món 
del circ va ser una aposta adequada com a motiu per a la 
decoració. Aquest servei ofert als pares que volen aprofitar una 
jornada d’esquí al ritme d’un adult, és un més dels atractius que 
ofereix aquest camp de neu als clients. 

La necessitat de poder estar lliscant tranquil·lament per una 
pista, sense el neguit de la vigilància dels nens és un alleujament 
considerable.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

ESCOLA INFANTIL · RIBA ESCORXADA · EL TARTER · GRANDVALIRA

Un circ a la neu

>>>L’emplaçament de la construcció on s’ubica l’Escola Infantil és del 
tot idònia per a les funcions per a les quals està destinada, sent molt 
pràctica la seva presència a l’estació. La franja d’edat que cobreix és 
la dels més petits, els nens pels que encara és massa d’hora posar-se 
a sobre d’uns esquís.
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Aquest servei ja existia abans, 
ara el que s’ha fet és una am-
pliació d’uns 80 m2, el que ha 
convertit finalment l’escola en 
una zona de 277 m2. La remo-
delació ha consistit en un tre-
ball de col·locació de guix a les 
parets per, més tard, procedir 
a la pintura de les mateixes, 
segons els colors elegits per 
la temàtica Circus. Pel que fa 
als terres, s’han utilitzat pa-
viments continus; a la sala de 
jocs, termosoldats amb tracta-
ment antibacterià. A la recep-
ció i a l’accés posterior, EPDM 
antilliscant. L’aspecte del terra 
en un to fusta pujat i verme-
llós, combina a la perfecció 
amb el de la resta de materials, 
sobretot el mobiliari. El món 
del circ és el fil conductor de 

tota la decoració; una decora-
ció que és un esclat de color, 
amb una paleta cromàtica molt 
viva i brillant. El mateix succe-
eix amb les formes, ja que hi ha 
una successió constant de di-
ferents volums i altures. El dis-
seny amb un tema tan marcat 
com el que s’ha escollit, és de 
línies suaus i agradables, tenint 
en compte el tipus d’usuari. 

Els materials emprats per a 
la confecció dels elements de 
la decoració són els més ade-
quats per als nens. 

La distribució també té en 
compte que es tracta d’un ser-
vei on s’està en moviment con-
tinu. És un espai pel joc i l’expe-
rimentació pròpia de la franja 

d’edat de qui està destinat. Amb 
la nova distribució queden ben 
definides les diferents àrees del 
recinte, com són: els taulells de 
recepció, el racó amb les case-
lles per guardar les pertinences 
dels petits, les oficines, els ser-
veis i l’àmplia zona d’esbarjo. 
Precisament aquí s’evidencia 
l’esperit que se li ha volgut do-
nar a aquesta curiosa escola 
infantil, amb un immens espai 
per jugar on el sostre recorda la 
carpa d’un circ. 

Tot el mobiliari fet a mida tam-
bé està ple d’animals i de for-
mes indicades per al lleure dels 
nens més menuts. 

>>>La distribució, els materials i el mobiliari estan pensats per a què l’estada a l’escola resulti una 
experiència agradable per als nens, sigui quin sigui l’origen o la nacionalitat

72 l’adv ARQUITECTURA
ANDORRA

ESQUÍ

Amb la 
màgia del 
circ
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La fusta és el material elemental que presideix tot el disseny de la terrassa de L’Abarset. Un racó per experimentar 
un «Après Ski» genuïnament de muntanya, però respectant l’emplaçament i l’escenari

Els diferents elements de la terrassa es transformen segons l’hora del dia i les accions que hi tenen lloc. L’Abarset 
ofereix una cara durant el dia, i a la tarda i nit es transforma amb la intervenció del DJ, que actúa com a mestre de 
cerimònies en unes vetllades úniques

Gaudir de les hores que segueixen a la pràctica d’un esport és un plaer cada vegada més estès a Andorra com 
un referent al Pirineu. L’Abarset és un clar exemple de que es pot combinar la falera de l’esquí amb la de la 
festa i de trobar-se amb gent, desafiant les baixes temperatures això sí. El disseny d’aquesta terrassa ha estat 
evolutiu des dels inicis; ha anat evolucionant al ritme de la demanda. Però els responsables han tingut clar 
que volien un disseny sostenible i respectuós amb l’entorn. Per aquesta raó es va optar per la col·locació dels 
contenidors de transport marítim. Aquests elements estan cada vegada de més actualitat per l’ús que se’ls hi 
està donant en matèria d’arquitectura sostenible. 

L’ABARSET · EL TARTER · GRANDVALIRA

Canya i tecno

L’Abarset, nom d’un arbust autòcton, 
és un dels punts de trobada de re-
ferència en matèria de lleure «Après 
Ski» del país. Amb la clara visió que 
és el sector jove, el públic tipus del 

local, l’Abarset ha anat evolucionant 
amb els anys, intentant cobrir totes 
les necessitats que han anat sorgint. 
L’èxit de la proposta ha obligat a créi-
xer la infraestructura. Aquest any és 

potser la temporada que s’ha decidit 
abordar uns canvis més contundents 
afegint encara més terrassa i modi-
ficant els taulells on se serveixen les 
begudes. 
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També s’ha pensat en els clients VIP i 
se’ls ha ubicat una zona interior i ex-
terior exclusiva per a aquests usuaris 
exclusius. La cabina del DJ, situada 
a la primera planta també és un dels 
reclams més vistosos del local i un 
dels atractius que atrau més clients 
d’«Après Ski».

La remodelació de l’espai s’ha dut a 
terme en uns dos mesos d’obres, on 
s’ha actuat en els 600 m² que ocupa 
tota la infraestructura, majoritàriament 
de fusta. Els contenidors de transport 

marítim utilitzats són els elements que 
permeten dotar de diferents nivells 
d’altura a la terrassa. Amb els para-
vents de vidre i les estufes exteriors 
s’intenta combatre el fred i el vent. A 
més de l’entorn,  la terrassa té un altre 
atractiu: la cervesa. S’han instal·lat di-
versos barrils als contenidors, exposats 
gràcies a uns vidres, com si fos un apa-
rador, i els clients poden veure en tot 
moment el procés de «tirar» la beguda, 
com una atracció més del bar. A l’Abar-
set també hi ha un restaurant-bar inte-
rior que serveix els diferents àpats de 

la jornada, des de l’esmorzar. Ja cap a 
la primavera, també s’afegeix una barra 
exterior on s’hi serveixen entrepans.

El conjunt visual que ofereix l’Abarset 
amb la fusta, el vidre i els contenidors, 
ens parla d’un local que es vol fondre 
al paisatge, sent respectuós amb el 
mateix i tenint en compte el potenci-
al del client jove actual. Un usuari que 
entén un «Après Ski» ple de música, 
però sense oblidar el respecte a la na-
tura i unes mínimes pautes de soste-
nibilitat. 

Un entorn 
festiu 
sostenible 
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Una de les persones que fan posible, entre altres, que aquestes prestacions  
siguin realitat, és una de les poques dones al capdavant de grans equips humans 
en estacions d’esquí del sud d’Europa. Comentarem les novetats i els projectes 
de futur a Grandvalira SAETDE amb la seva National Managing Director, la 

Verònica Canals Riba, llicenciada en ciències econòmiques per l’universitat 
d’Estrasburg i complementat amb un postgrau d’empreses EMBA cursat a 

Montreal, al Canadà.

La Verònica és, sense cap mena de dubte, una apassionada del món de 
la neu i de tot el que l’envolta, membre de l’equip Andorrà d’esquí alpí 

durant vuit anys, vint anys gestionant i implementant projectes nous i 
cinc anys al capdavant de Grandvalira SAETDE, estació on va començar a 
esquiar, confirmen la seva passió per la neu,  amb un equip humà de més 

de 600 persones i més de 8 milions d’euros d’inversions anuals, 20 punts 
de restauració gestionats, 3 escoles d’esquí, un centre d’activitats exterior, 

a més de multitud d’esdeveniments que complementen uns mesos d’activitat 
frenètica. El món de la neu.
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Digui’ns per què Saetde-Grand-
valira és un referent Europeu en 
l’àmbit de l’esquí?
La família propietària de pare a fills 
i germans, els Viladomat, han fet 
esforços considerables desde la 
creació l’any 1957, sense interrupci-
ons, per situar l’estació i el domini 
Grandvalira entre el TOP 16 de les 
estacions d’esquí en volum d’esqui-
adors i en projectes punters. Gaudim 
de 6 escoles d’esquí, dos centres 
d’activitats, restaurants, guies de 
muntanya, innivació excel·lent i km 
de pistes que fan de Grandvalira un 
destí de referència per als clients. 
Internament apostem per l’innova-
ció de producte i, des de Grau Roig 
apostem fermament pel producte 
«taylor made», fet a mida per als 
clients. S’està proposant una oferta 
de restauració de nit que combina 
activitats i diferentes ofertes gastro-
nòmiques.
El nostre objectiu és sorprendre el 
client fent-li viure sensacions «úni-
ques». Tenim l’hotel Igloo, on s’acce-
deix en Ratrac, el Vodka Bar que es 
pot reservar per a celebracions pri-
vades, el restaurant Pessons on s’hi 
pot accedir tant en Ratrac com en 
moto de neu i que ofereix una ofer-
ta gastronòmica de primer nivell, o 
encara el Tres Estanys que proposa 
sopars a peu de pistes a Grau Roig. 
El nostre objectiu és proposar  l’al-
tra  muntanya, és a dir: pensem, 
dissenyem i executem els somnis 
dels clients amb l’objectiu d’assolir 
sensacions a mida i que no s’esbor-
rin del record. La muntanya de la 
nit, la muntanya de les excursions 
amb guies, la muntanya de les activi-

tats (tubbing, mushing, construccio 
d’iglús, circuits de moto de neu). In-
clús es proposa un producte d’esquí 
i conducció conjuntament amb el 
circuit de gel del Pas de la Casa, on 
el client esquía al matí i a la tarda fa 
sèries amb un instructor al circuit. 

Dona, mare i intentar ser una 
bona professional, com es compa-
gina tot plegat?
És veritat que en tema de conciliació 
laboral, al món de la neu, com en 
molts altres, queda molt camí per 
recórrer.
La clau de tot és treballar per pas-
sió, poder acumular dies i setma-
nes molt intenses de novembre a 
abril sense defallir ni comptar les 
hores. Tots seguim un ritme intens 
ja que al tenir una temporada de 
tan sols 5 mesos d’activitat de neu 
no podem «aixecar el peu de l’ac-
celerador». 
Treballem per tots els que venen 
a gaudir del lleure a la muntanya, 
gent que ens confia el temps lliure 
per  passar-ho el millor possible, 
no els podem fallar. Al prestar un 
servei cal esforçar-se al màxim per 
fer que cada experiència sigui úni-
ca.  Aleshores treball i vida famili-
ar estan molt lligades. Gairebé no 
se separen. Els nens m’acompa-
nyen a pistes el cap de setmana, 
esquien amb els monitors, aixó em 
permet estar al terreny i tenir-los 
a prop. 
En aquest món la dona és poc pre-
sent. Sembla que cada vegada més 
les dones s’atreveixen a entrar en 
aquest món (ratraquistes, pisters, 
monitores).

La muntanya es un món noble, de 
forts valors, els començaments per 
posar fites són durs però una vegada 
t’has guanyat el respecte dels com-
panys tot flueix de forma eficient. Les 
dones aporten creativitat i una visió 
diferent del negoci. Potser una visió 
mes «inconformista». En aquest món 
una dona ha de ser molt lluitadora i 
sempre anhelar fer coses noves, sor-
prendre el client, no assentar-se mai 
en la rutina. 

El Pas de la Casa té una entrada 
important d’esquiadors, aconse-
guirem millorar-ne els accesos i 
les infraestructures?
Actualment, el Pas de la Casa és 
l’únic poble a peu de pistes amb el 
que comptem, i representa, un terç 
del total de les entrades de tot el 
domini esquiable. Poble de pioners 
de la neu amb ganes de demostrar 
l’ingeni i d’apostar per l’or blanc. Des 
de Govern, des del Comú d Encamp 
s’està estudiant millorar els acces-
sos, millorar les infraestructures mit-
jançant diferents propostes, com la 
d’aplicar un pla de renovació dels edi-
ficis i millorar les vies públiques. Un 
dels temes també és apropar el Pas 
al front de neu, repensant les bar-
reres arquitectòniques existents per 
donar una accessibilitat més gran a 
la zona de pistes. Els comerciants, 
els habitants i els empresaris del Pas 
estan molt convençuts que s’ha de 
lluitar per avançar en aquest sentit. 
SAETDE ha proposat un pla de millo-
ra al Comú d’Encamp, així com als 
habitants del Pas. Les negociacions 
avancen i estic convençuda que arri-
baran a bon port. 

Després de més de 60 anys en el món de la neu i sent pioners als Pirineus, Grandvalira ha assolit un grau d’excelència i prestigi 
difícilment equiparable a altres resorts d’esquí; apostes de qualitat en el servei, de complements en restauració d’alt nivell, 
preparats per períodes de manca de neu natural amb una xarxa de canons d’innivació artificial, dotada de les darreres tecnologies 
informàtiques i amb un personal format constantment i preparat perquè el consumidor gaudeixi en les millors condicions 
del principal domini dels Pirineus. Pisters, personal d’acolliment, restauradors, no cal parlar de l’alt grau de qualificació dels 
monitors, que complementaran una estada del tot inimaginable amb sorpreses de nit… La família propietària de pare a fills i 
germans, els Viladomat han fet esforços considerables des de la creació l’any 1957, sense interrupcions, per situar l’estació i el 
domini Grandvalira SAETDE entre el TOP 16 de les estacions d’esquí en volum d’esquiadors i en projectes punters.

«pensem, dissenyem i 
executem els somnis dels 
clients amb l’objectiu d’assolir 
sensacions a mida»



Int. Bo. Et quam sum venis prate ipsaepelit aut lique volesse ndanis enia vent ipsaped erchicatur? Vero ma com-
nitiis se porepudic tem aciis nonseque nimin reicipictur aut moluptasit vel min nust, nos nusdandebit, conet dicia 
num que iurion re sequame ntotat.

Pel disseny en la decoració s’ha optat per una línia bàsica, amb alguns tocs elegants, sent protagonistes els llums i 
el color dels mateixos 

L’activitat al centre neuràlgic del Pas de la Casa s’ha despertat amb la presència del bar musical Diamond, un 
local nou destinat al lleure després de l’esquí. No vol dir que abans la vila encampadana estigués adormida, 
però sí que era necessari conduir d’alguna manera l’activitat, un cop finalitzada la jornada a pistes. La idea dels 
responsables d’aquest bar Après Ski era la de contribuir a la dinamització de la resta de locals comercials de la 
zona del Pas de la Casa; col·laborant a que tot el poble es reactivés, i que no fos solament un nucli dormitori a 
peu de pistes. Per aquesta raó el Diamond no competeix amb els restaurants de la zona, i la seva oferta es limita 
a les copes, alguna tapa i entrepans. També s’ha tingut en compte el respecte al descans dels veïns. En aquest 
sentit, l’horari de 17h a 21h es respecta escrupolosament, excepte alguns dies festius del calendari.
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A la ubicació del Diamond, de més de 
1200 m2, anteriorment s’hi ubicava 
una plaça que havia tingut diferents 
usos. 

Ara, la utilització de contenidors marí-
tims per a l’estructura mostra la inqui-
etud de fer d’aquest bar un exemple 
d’aprofitament i de respecte a l’entorn 
natural, donant una segona vida a uns 
objectes que ja havien caigut en desús. 

Aquests ocupen una mica més de 200 
m² del total de la superfície i estan 

comunicats amb una passarel·la de 
fusta que envolta el perímetre. Hi ha 
barres de bar, la cabina del DJ, zones 
destinades als clients VIP, una cuina, 
magatzems i un guardaesquís. 

L’astúcia del disseny ha consistit en 
folrar de fusta l’exterior i l’interior en 
alguns casos, com les zones de clients 
exclusius. 

La fusta és un material que aporta ca-
lidesa i és un element característic en 
un país de muntanya. Aquest material 

«blanc nevisca» portat des de Galícia, 
es conjunta perfectament amb els 
jocs de llum; tots ells en tecnologia 
LED i dissenyats exclusivament per al 
Diamond. 

La decoració general s’ha plantejat 
d’una manera el més àmplia possible, 
tenint en compte la varietat en la cli-
entela d’un local d’aquest tipus. 

“donar una segona vida a 
uns objectes que ja havien 
caigut en desús”

APRÈS-SKI DIAMOND CALA BASSA BEACH CLUB GRANDVALIRA · PAS DE LA CASA

EL cor DEL Pas
TEXT: ADV  ·  FOTOS: GRANDVALIRA · ÒSCAR LLAURADÓ

PROPIETAT: SAETDE · GRANDVALIRA
CONSTRUCTORA: Construccions GCS



Empresa constructora i industrial col·laborador Grandvalira SAETDE Industrials col·laboradors Grandvalira SAETDE

GENERAL DE

CONSTRUCCIÓ I

SERVEIS

“Materialitzem els  teus somnis ,

i  donem sostre a les teves idees”

                  Avd Carlemany 95 Edifici Les Closes Bloc D 2-1    AD700 Escaldes-Engordany

                                          Tel: +376 808708  Fax: 829439  Mail  gcs@andorra.ad

www.siepandorra.com

AV JOAN MARTÍ, 127 · AD200 ENCAMP · T +376 731 590 · info@siepandorra.com
VIDRES  ·   PERSIANES  ·   F INESTRES  ·   FERRO  ·   FAÇANES

Av. de Salou, 54 · Magatzems Cervós, local 13 · AD500 Andorra la Vella · T +376 33 59 52 · +376 39 76 30 · alzira.sl@hotmail.com
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Aquest punt al mapa de l’estació, 
és una de les portes d’entrada a 
Grandvalira. 

La seva pell, és la part que més pa-
tia i ràpidament s’havia transfor-
mat al estar exposada als elements. 

Ara, el nou material col·locat pot 
plantar cara al mal temps. 

S’ha utilitzat parquet Werzalit Se-
lekta 151 Dekopan Plus Meranty de 
5400 x 155, col·locat per sobre l’en-
llatat de fusta de pi, amb tractat 

REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI D’ARRIBADA DEL FUNICAMP · ENCAMP/GRAU ROIG · GRANDVALIRA

La millor cara 
L’aspecte pràctic en la infraestructura d’una estació d’esquí, en ocasions deixa de 
banda la part visual. En el cas de l’edifici d’arribada al Funicamp a Solanelles/Cortals, 
es donava la circumstància que l’estructura precisava d’un bon rentat de cara. 
Així s’ha fet per aquesta temporada, i l’aspecte que presenta ara la construcció és 
immillorable. Cal tenir en compte que el pas del temps en un edifici situat a aquesta 
altitud i les inclemències metereològiques, amb neu, pluja, sol, temperatures de 
tot tipus... havien malmès considerablement els materials i, conseqüentment, 
l’aparença.

TEXT: ADV  ·  FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

> Els tècnics que s’han ocupat de 
la restauració de l’edifici també 
han procurat donar claror a 
l’interior



autoclau de 50 x 30, tot cargolat a 
l’estructura ja existent; aquesta no 
ha variat. 

L’origen germànic del material, 
assegura una llarga vida aquest 
parquet, que a més se serveix amb 
un suports d’alumini de primera 
qualitat. 

Tota la construcció presenta ara 
un aspecte més a l’alçada del nivell 
de l’estació; una de les primeres 
d’Europa en extensió.

A les parets més baixes s’ha tapat el 
formigó amb la mateixa pedra de 
la façana de la cara nord original.

A més de la posada a punt visual de 
l’estructura, s’ha volgut que aques-
ta oferís unes vistes des de l’interi-
or a tota la vall, i s’hi ha obert un 
finestral ampli. 
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PROPIETAT: SAETDE · GRANDVALIRA
CONSTRUCTORA: Construccions GCS

C/ dels Hortals 8 · AD400 La Massana · Principat d’Andorra · engas@andorra.ad · Tel. 738121

Ajuda a

Gas

la teva
empresa

créixer

natura ment
GAS  NATURAL  LIQUAT  
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HOTEL PIOLETS PARK & SPA · SKI ROOM VIP

Confort a l’alta muntanya
La premissa dels responsables de l’Hotel Piolets Park&Spa és 
sens dubte oferir als hostes totes les comoditats possibles per 
la pràctica de l’esquí, posant al seu abast totes les possibilitats 
que ofereixen les instal·lacions. I si alguna d’aquestes peticions 
no figura a la infraestructura pel moment, s’encarreguen de 
donar els passos necessaris per aconseguir-ho. Cada temporada, 
aquest hotel de Soldeu, situat estratègicament a peu de pistes de 
Grandvalira, presenta diverses novetats i un aspecte que es diria 
que acaba d’obrir portes. El nou guardaesquís de l’hotel, ofereix a 
la clientela que esquia, la comoditat de no haver de passejar per tot 
l’hotel carregat amb l’equipament esportiu fins a l’habitació. Aquest 
fet resulta còmode per a l’usuari, però a més permet que la resta de 
les instal·lacions hoteleres es mantinguin amb un aspecte encara més 
pulcre, el que contribueix en l’ambient agradable que l’establiment vol 
oferir als visitants cada temporada.

TEXT: REDACCIÓ  · FOTOS: HOTEL PIOLETS PARK & SPA
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El guardaesquís de l’Hotel Piolets 
Park&Spa està situat de manera es-
tratègica, per tal de que sigui de fàcil 
accés el transfer de l’hotel a pistes, a la 
planta -1. 

L’hotel disposa d’un guardaesquís VIP 
ROOM. D’aquesta manera, se satisfà 
una necessitat que contribueix a ele-
var la categoria d’aquest establiment 
hoteler.  Aquesta zona per guardar 
l’equipament esportiu dels clients an-
tigament era una discoteca. 

En aquest espai que ja no s’utilitzava 
s’hi ha realitzat una feina de rehabili-
tació de parets, terres i sostre, al temps 
que s’ha aprofitat mobiliari existent. 

És el cas de les taquilles, que tot s’ha de 
dir, no són noves sinó que es tracta de 
material rehabilitat, amb un resultat 
més que notable, ja que li dona un aire 
«vintage», tant d’actualitat en el món 
del disseny d’interiors avui en dia. 

El guardaesquís té un apart anomenat 
VIP ROOM, destinat als clients exclu-
sius que tenen en aquesta cambra un 
guardaesquís en consonància amb la 
categoria de la seva habitació a l’hotel. 
En el cas d’aquesta zona, tant les taqui-
lles com la resta de l’espai està total-
ment folrat en fusta; gairebé l’únic ma-
terial utilitzat en el disseny. L’altra part 
del servei de guardaesquís, lògicament 
molt més ampli, compta a més de amb 

les taquilles de metall, amb uns bancs 
de ferro i fusta, que faciliten el canvi de 
calçat i de roba, sempre pensant en el 
confort dels usuaris. 

Al sostre s’ha jugat amb diferents ni-
vells. Un fons pintat de negre i després 
uns mòduls en blanc que aporten pro-
funditat a l’altura d’un espai tant ampli 
com aquest.  A la il·luminació desta-
quen els llums que tracen des del sos-
tre el passadís central; uns llums d’aire 
«vintage» i industrial, molt en conso-
nància amb l’aspecte de les taquilles. 
El terra, a més d’aportar calidesa, és 
el contrapunt perfecte del material 
de les taquilles. Al ser de ferro podria 
haver-hi el perill que l’aspecte final fes 

pensar en una zona d’emmagatzemat-
ge d’esquís, en lloc d’això, el bon tracta-
ment del mobiliari recuperat, combi-
nat amb la fusta, presenta un escenari 
elegant i acollidor. 

El terra també té una part en moque-
ta de color blau fosc; el qual trenca el 
visual del paviment i dona ritme a tot 
el disseny. També l’unifica d’alguna 
manera amb la zona VIP ROOM, ja 
que aquí també el mateix tipus de mo-
queta, anomenada Motex, especial per 
molt trànsit de gent i super absorbent 
per no retenir humitats.  

> Els materials estan pensats pel tipus d’us que es dona a l’entorn, encara que no s’obliden del disseny i de la imatge 
que pretén donar l’hotel a les instal·lacions. Des de la il·luminació fins a la distribució fan pensar en un vestuari amb 
aspecte «vintage». Destaca la feina que ha fet l’equip de disseny i d’obra en la recuperació de mobiliari

> La VIP ROOM compta amb una 
distribució més acollidora i privada 
que la resta del recinte

«es tracta de material 
rehabilitat, amb un resultat 
més que notable, ja que li 
dona un aire vintage»
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CONSTRUCTORA: 
Construccions Mariné



Empresa constructora i industrial col·laborador Ski Room VIP · Hotel Piolets Park & Spa Industrials col·laboradors Ski Room VIP · Hotel Piolets Park & Spa

ELECTRICITAT

LAMPISTERIA

CALEFACCIÓ

CLIMATITZACIÓ

SEGURETAT 
CONTRA
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GRUPS
ELECTRÒGENS

DOMÒTICA Av. del Pessebre, 37 · AD700 ESCALDES-ENGORDANY · Tel. 80 74 19 · Fax 82 40 91 · instal.lacionsamac@andorra.ad

Crta. de la Comella · Polígon Industrial Encorces de Can Nyerro · Nau 2A
AD500 Andorra la Vella · agrupsa@andorra.ad

J 827 777 · 325 933

INSTAL.LACIONS I MANTENIMENT  DE:   · AIRE CONDICIONAT    · CALEFACCIÓ    · SOLAR    · ENERGIES RENOVABLES

C/ de les Costes, s/n · N
au 3 · Ed. Arm

engol · AD500 ANDORRA LA VELLA  · Tel. 80 80 20 · Fax 80 80 21 · trefelca@andorra
.ad
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Un grup empresarial que porta 50 anys en actiu i 
continua creixent cada any, ho ha fet perquè la visió 
comercial dels seus responsables era l’encertada. 
Jocor és un exemple. Amb la remodelació de la 
botiga d’Andorra mostra de nou als clients l’afany 
de posar-se al servei de les necessitats del client. El 
projecte de la nova botiga de Jocor s’ha dut a terme 
pensant no només en actualitzar l’espai, sinó que es 
volien exposar el màxim de productes possibles, de 
totes les branques de l’àmbit de la construcció que 
l’empresa porta a Andorra. Amb aquestes premisses, 
els responsables del disseny han realitzat un projecte 
innovador, atractiu i dinàmic.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

NOU SHOWROOM JOCOR 

50 ANYS 
AL SERVEI DELS CLIENTS

Exposició 
actual i 
pràctica



Una de les primeres coses que va 
fer l’equip de disseny va ser obrir la 
façana el màxim possible per a què 
entrés la llum exterior i a qualsevol 
hora del dia es pogués veure el mà-
xim de mercaderies. 

Fins el moment, aquesta botiga de 
Jocor tenia més aviat l’aspecte de 
magatzem, i de fet aquesta era una 
mica la seva funció. 

Amb la nova distribució, pensada 
per optimitzar la tasca comercial i 
facilitar al client tenir un accés vi-
sual a tota la informació, l’espai s’ha 
dividit en tres grans àrees. Aquestes 
estan dividides gràcies al terra de 
microciment que s’ha instal·lat en 
diferents tonalitats de gris. 

Un espai central important està 
destinat a l’exposició de banys 
complets. Tot i tractar-se d’un espai 

no massa gran, s’ha pogut destinar 
una altra zona per a l’atenció dels 
clients, amb uns taulells de ferro re-
sistents, ja que les mercaderies son 
més pesades i el tipus de venda és 
diferent.

En tercer lloc, i per tal de fer arribar a 
tot tipus de client les marques que el 
grup Jocor pot fer arribar a Andorra, 
s’han construït uns mòduls pensats 
per englobar totes les marques i les 

possibilitats que hi ha segons l’àmbit 
que tracten. És a dir, per exemple, 
en el cas de calefacció, per una ban-
da una imatge explica visualment el 
producte i de l’altra el mòdul conté 
prestatgeries i calaixos amb la infor-
mació de totes les marques afectades 
per aquest àmbit. Aquesta astúcia en 
la distribució facilita la tasca del co-
mercial i proporciona d’una manera 
senzilla i entenedora la informació 
que precisa el client.

Els colors que s’han utilitzat per 
embellir la botiga son els corpora-
tius. Així, el gris en diferents tona-
litats s’ha utilitzat al terra de micro-
ciment, ajudant a la distribució dels 
diferents espais. 

Les parets s’han deixat en blanc, 
mentre que el blau corporatiu de 
Jocor, en petites pinzellades i punts 
estratègics, unifica visualment tot 
l’espai reformat. 
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>>>Orrunte parchit endendandus ra doluptatus estis et aute cum il in non 
pellam faccus ilis pori omnit odit reris eossum inusciatis nos autecer ionseri 
tionsequi od molorepro demolup tatisim nos ad quae volupta spere, ide-
nemque consequis nonsedia nus et qui sit et et is eum quae. 
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>>>Els mòduls son una solució molt pràctica, que permet tenir la 
informació de totes les marques que treballa Jocor en els diferents àmbits 
d’intervenció d’una nova construcció o de les reformes

>>>S’han dissenyat uns taulells elegants i resistents de color gris fosc de la botiga. 
L’exposició de banys detallada i minuciosa; per a què amb un cop d’ull es tinguin en compte totes les possibilitats
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Soldeu és la primera experiència 
a Andorra d’una xarxa de calor 
alimentada per una planta de 
cogeneració

CENTRAL DE COGENERACIÓ

FEDAECOTERM: 
calefacció i agua calenta
L’any 2012 el Govern d’Andorra i el Fòrum Energia i Futur (participat per FEDA) van publicar 
el Llibre Blanc de l’Energia (LBEA) amb l’objectiu de fixar les bases del nou model energètic 
amb l’horitzó de l’any 2050. Els objectius principals que persegueix l’LBEA són: diversificar les 
fonts d’energia, millorar l’eficiència energètica i incrementar la producció elèctrica nacional. 
Per aconseguir aquests objectius es va proposar un nou model de barreja energètica, en els que 
destaquen com a actors principals els projectes de cogeneració i les xarxes de distribució de 
calor urbanes. Sota aquestes premisses, FEDA ha portat a terme la construcció de la primera 
experiència d’aquest tipus a Andorra. Es tracta de la planta de cogeneració i la xarxa de calor 
de Soldeu.

TEXT: FEDA · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ
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La cogeneració pretén, per una ban-
da, produir electricitat mitjançant 
motors alternatius alimentats amb 
gas natural liquat. I, per altra banda, 
es tracta d’aprofitar la calor residual 
obtinguda en el procés per a produir 
aigua calenta. La calor obtinguda a 
través del procés anterior es distri-
bueix als clients a través d’una xarxa 
de calor urbana tancada, que escalfa 
la xarxa pròpia de calefacció de cada 
consumidor. Per tant, mitjançant la 
cogeneració s’aconsegueix un doble 
objectiu: la producció d’electricitat, 

de la que Andorra n’és deficitària, i la 
producció de calor que serà distribu-
ïda a través d’una xarxa urbana. Tot 
plegat implica un aprofitament molt 
gran del gas natural, que és l’energia 
primària emprada.

El cas de Soldeu és la primera ex-
periència a Andorra d’una xarxa de 
calor alimentada per una planta de 
cogeneració. La planta està constru-
ïda sobre un terreny situat entre els 
pobles de Soldeu i el Tarter (sota el 
roc de St. Miquel) a una cota apro-

ximada de 1.750 m. El projecte s’ha 
desenvolupat a Soldeu perquè hi 
ha un gran nombre d’establiments 
concentrats que tenen necessitats 
tèrmiques importants (calefacció, 
piscines, spa…) i durant un gran 
nombre de dies a l’any. Es tracta, 
simplement, de disposar d’una font 
de calor centralitzada per a tots els 
consumidors.

La construcció de la planta va ini-
ciar-se al 2013 i ha constat de di-
ferents fases. La primera va ser la 

En totes les fases de 
l’obra hi han participat 
constructores 
i enginyeries 
andorranes
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>>Els dipòsits de gas natural liquat (GNL) on s’emmagatzema en estat 
líquid a una temperatura d’uns -161 graus



consolidació de la plataforma i les 
proteccions de riscos naturals, així 
com la construcció de l’edifici per a 
allotjar totes les instal·lacions. Pos-
teriorment l’interior es va equipar 
amb el motor de cogeneració per 
produir l’electricitat i la calor jun-
tament amb les calderes de suport 
i la resta d’equipaments hidràulics, 
tèrmics i elèctrics. 

A la mateixa plataforma també 
es varen instal·lar els dipòsits de 
gas natural liquat (GNL) destinats 
al l’emmagatzematge i les instal-
lacions associades. De manera 
paral·lela s’ha anat construint els 
gairebé 3 km de la xarxa de distri-
bució de calor al llarg del poble de 
Soldeu i la zona d’Incles.

En totes les fases de l’obra hi han 
participat constructores i enginye-
ries andorranes, que han col·laborat 
amb empreses espanyoles i france-
ses especialitzades, coordinades per 
FEDA, donant valor afegit a les em-
preses nacionals per poder fer front 
als propers projectes similars que es 
puguin portar a terme a Andorra.

La posada en servei de la central va 
realitzar-se al mes de novembre de 
2016 en fase de proves, i al mes se-
güent va iniciar-se el servei comer-
cial de FEDAECOTERM. El balanç, 
després de 3 mesos en funciona-
ment és molt positiu, ja que un 70% 
dels clients potencials s’han connec-
tat a la xarxa, amb una elevada satis-
facció del servei. 
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>>>Tiumetur sequi aut evenducidio volore, utat officius eiumqua tempos 
pligendae sanimus abore laccat fugit re, temperu ptibuscimo ommo 
bearupicid magnim harum ut omniaspis ditates sequam volorest, iditas 
sum dolut volo te volora derfern atiorum ant ea volorenis delesti dolupta 
tiossum susdanihicae reprepti consectur modi consequamene dolupta 
tumque eos dolori ulpari berum reped et quis cus cusdam etum rem. Vendit 
quo quis alitio quam, ut architia sum quos ex es que nobite coriande

>>Motor Cogeneració d’1,8 MW Tèrmics i 1,7 MW Elèctrics. 
Caldera de suport de 4MW

PROJECTE: Central de Cogeneració FEDAECOTERM



Enginyeries Central de cogeneració · Soldeu

c/del Pui, 2 , pl-2 · AD500 Andorra la Vella · Principat d’Andorra · T. +376 824 178 · F. +376 824 188 · esinus@andorra.ad
www.sinusenginy.com

CENTRE DE COGENERACIÓ FEDA ECOTERM 

COPSA
Passatge Antònia Font 
Caminal 1 despatx 601
AD700 Escaldes-Engordany
Tel. (+376) 87 73 00
Fax (+376) 87 73 01
copsa@copsa.ad

SORIGUÉ
Feixa Llarga, 55-61
08907 L’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona)
Tel. +34 934 131 600
sorigue@sorigue.com
www.sorigue.com

OHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL

T.P. UNITAS
Av. Consell de la Terra, 14-16
AD700 Escaldes-Engordany 
Tel. (+376) 737 550
unitas@grupheracles.com
www.unitas.ad

UTE XARXA COGENERACIÓ SOLDEU
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OHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL

Av. Consell de la Terra, 14-16
AD700 Escaldes-Engordany · Tel. (+376) 804 900

unifor@grupheracles.com   ·  www.unifor.ad
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Ctra de la Comella, 41. Edifici Encorces · AD500 Andorra la Vella · Tel. 721300 - 805920 · Fax. 721301 · email. msgrup@msgrup.ad

ESPECIALISTES EN 
IMPERMEABILITZACIONS

ESPECIALISTES EN 
SISTEMES DE AÏLLAMENT 
DE FAÇANES ROCKWOOL 
REDAIR I REDART

Ctra. de la Comella, 23 · AD500 Andorra la Vella  · t +376 80 00 75  ·  correu@tecnisa.ad · www.tecnisa.ad

Per al Grup Tecnisa ha estat tot un repte tecnològic i una gran satisfacció poder participar des de l’inici i fins a la posada en marxa 
(projecte, disseny, instal·lació i connexió) de la planta de cogeneració i les subestacions que connecten els usuaris a la xarxa de calor.

www.agefredservei.com

Prat de la Creu, 59-65 · Escala B, 5è
AD500, Andorra la Vella (Principat d’Andorra)
agefredservei@agfs.ad

T. (+376) 811.733

Els caudalímetros ULTRAFLOW 
utilitzen la tecnologia de microprocessadors i 

les tècniques de mesurament ultrasònic.

Els comptadors d’energia de Kamstrup 
es fabriquen amb l’aprovació MID de conformitat amb la 
norma EN1434, una rigorosa norma europea que garanteixen 
la precisió i qualitat constant perquè vostè tingui la garantia 
que cada comptador és tan bé com l’últim.

Comptadors d’energia 
tèrmica Kamstrup
Tecnologia de microprocessador i mesurament ultrasònic

www.bellacer.com

C/ La Plana, 4 Santa Coloma 
Principat d’Andorra

Tel. +(376) 72 02 00 / 72 03 00 
Fax +(376) 72 38 73

comercial@bellacer.ad
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Sistemes educatius 
diferents en un 
mateix 
espai. 

Les infraestructures escolars han de respondre a diferents necessitats tant d’espai com d’ús, i al llarg dels 
anys, son necessàries sobretot ampliacions i remodelacions a causa de l’augment de l’alumnat i els canvis 
en les seves característiques. És el cas de l’Escola Andorrana de Canillo, que també acull alumnes de 
l’Escola Francesa. Aquest tipus de centres ubicats a parròquies més allunyades, optimitzen els recursos 
per a poder donar resposta a tota la població, d’aquí la presència de dos sistemes educatius en un mateix 
conjunt d’edificis.

PER REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

ESCOLA ANDORRANA DE CANILLO

Respectant l’entorn
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L’equip responsable de la rehabi-
litació d’aquest centre escolar es 
va plantejar diferents alternatives 
abans d’atacar el projecte, donat 
que es tractava d’una edificació que 
ja havia sofert diferents remode-
lacions anteriors. L’opció elegida, 
passava per deixar l’edifici princi-
pal com a peça central de la nova 
rehabilitació. Amb el màxim pro-
tagonisme i com a exemple del que 
van ser les construccions escolars, 
en una època de prosperitat econò-

mica i on l’augment de població es 
deixava sentir també a l’interior de 
les aules i en el seu augment.

En un inici aquest conjunt en for-
ma de «L» estava situat en una 
zona elevada i atractiva del casc 
antic de la parròquia, amb un gran 
aprofitament de la llum natural, el 
qual el convertia ja a l’època en un 
edifici on l’aprofitament energè-
tic era una de les característiques 
principals. 

Les darreres obres realitzades ha-
vien d’ubicar dos mòduls més, i 
aquest pas es va donar amb la pre-
ocupació que la ubicació d’aquests 
no fos la òptima. Finalment la 
orientació ha propiciat un aprofi-
tament màxim de la llum natural, 
gràcies a grans finestrals que han 
obert els espais al màxim a l’exte-
rior. Les zones afectades han estat 
els patis interiors, les mateixes au-
les, o els patis de jocs. El que havia 

de ser un element en contra, amb 
l’habilitat dels responsables de la 
rehabilitació, s’han convertit en un 
element positiu i de gran valor per 
al conjunt de l’edificació escolar.

Al tractar-se d’una construcció que 
ha patit nombroses rehabilitacions 
al llarg dels anys, era necessari tro-
bar la manera de crear un lligam ar-
quitectònic que unifiqués el passat 
i el present de les remodelacions 

>>>Tots els espais, tant interiors com exteriors compten amb una projec-
ció gràcies a la qual l’aprofitament de la claror i la llum contribueixen a la 
necessitat d’estalvi energètic. També condiciona de manera positiva les 
activitats dels alumnes, tant lectives com de lleure.

>>>L’ús del «corten» amb el color òxid i vermellós tant característic, 
te la missió d’unificar les diferents èpoques de rehabilitacions i canvis 
experimentats en aquestes infraestructures escolars
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realitzades. Aquest element el van 
trobar en l’acer «corten», present 
a tot el disseny en diferents punts 
estratègics i col·locat de manera 
que unifica diferents èpoques de 
treballs realitzats al centre escolar. 

S’havien d’unificar 4 edificis dife-
rents, i el que es va fer va ser una 

mena d’embolcall en forma de 
cinta, per davant dels edificis prin-
cipals. Amb el color característic 
del «corten» es va col·locar aquest 
element per escales, passeres, tan-
ques del pati de jocs actuals, reixes, 
etc...  aconseguint que visualment 
el conjunt sembli de la mateixa 
època i potser fins i tot estil.

Un altre dels aspectes als que s’han 
hagut d’enfrontar els arquitectes i 
els dissenyadors d’aquest projecte 
era el de la distribució del progra-
ma de necessitats del Centre Es-
colar. Al incrementar-se la capa-
citat d’alumnes, tenint en compte 
també que s’introdueixen nens 
de l’ensenyament francès, es feia 
necessari un replantejament de 
la distribució tant en horitzontal, 

com en vertical. En aquest sentit, 
s’han pogut unificar necessitats 
comunes inherents en els dos 
sistemes, com ara: l’àrea admi-
nistrativa i les zones comunes. Al 
temps que s’han adaptat els espais 
a les noves tendències educatives 
i s’ha treballat de manera intensa 
per optimitzar la comunicació en-
tre els diferents edificis, i fer que 
aquesta es faci de manera fluida. 
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>>>Totes les sales compten amb la presència de llum natural gràcies 
a l’emplaçament cara al sud del conjunt arquitectònic i a les finestres 
col·locades de forma estratègica

>>>La millora de les comunicacions internes ha estat un altre dels aspectes 
destacats de la rehabilitació, per tal de no entorpir el transcurs de la vida 
escolar al centre

>>>També s’ha realitzat una redistribució de les aules, tenint en compte la 
presència d’alumnes de l’escola francesa

PROJECTE:  Escola Andorrana de Canillo
ARQUITECTURA: Marc Monegal Blasi · DTG
ENGINYER D’ESTRUCTURES: Guillem Valdés 
CONSTRUCTORA: Progec



Enginyeria i industrial col·laboradors Escola Andorrana · Canillo

Carrer dels Escalls 7, baixos | Tel. (+376) 80 50 50 | progec@progec.ad | AD700 ESCALDES-ENGORDANY (Principat d’Andorra)

www.progec.ad

Compromís de servei

INSTAL·LACIÓ · MANTENIMENT · REPARACIÓ 
ASCENSORS I PORTES AUTOMÀTIQUES
Crta. de la Creu Blanca,  Xalet Els Ascolls
AD400 L’ALDOSA · (Principat d’Andorra)
Tel. 737 777 · Fax 838 038
ascensorsprincipat@andorra.ad

ASSISTÈNCIA
TÈCNICA

24h
AVARIES

838 000
DISTRIBUÏDOR I INSTAL·LADOR DE:
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Av. Salou, 55 · AD500 Andorra la Vella · T 879 079 www.cairo.ad

SOLUCIONS 
EN IL·LUMINACIÓ

Empresa subministradora 
de la il·luminació

Ctra de la Comella, 41. Edifici Encorces · AD500 Andorra la Vella · Tel. 721300 - 805920 · Fax. 721301 · email. msgrup@msgrup.ad

ESPECIALISTES EN FAÇANES 
VENTILADES ULMA

ESPECIALISTES EN 
IMPERMEABILITZACIONS

Camí Ral, 19 - Residencial Prat Condal - Ed. Pic de Carroi, 1r-1a · AD500 Andorra la Vella - Santa Coloma · 864 600 - otis.andorra@utc.com

La nova gamma
Noves perspectives per al seu edifici

CONFORT
Estètiques modernes

Confort de desplaçament
Silenciós

Interfícies intuïtives

CONNECTIVITAT

Serveis remots 
exclusius

Tecnologia wireless

Aplicacions per a 
Smartphones

Interfície 
d’interconnexió

RENDIMENT

Màquina ultra 
compacta 

sense reductor

Solucions 
ecoeficients

Estalvi d’espai 
opcional

FIABILITAT

Disseny robust

Sistema de control 
remot únic

Seguretat per als 
usuaris i els interventors

Compliment de les 
normes

ASCENSORS

C/ TERRAVELLA, 21 LOCAL 2  ·  AD500 ANDORRA LA VELLA  ·  PRINCIPAT D’ANDORRA  ·  T +376 867 796  ·  info@fredimaq.com · www. fredimaq.com

MAQUINÀRIA INDUSTRIAL
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Pintures Vàzquez

Alta Decoració  //  Parquet 

Paper Pintat  //  Moqueta
Manteniment fusta

+376.399.753
pinturesvazquezsl@hotmail.es Carrer Pobladó, 37 · Naus Cortés núm. 3 · AD500 Santa Coloma

Andorra · Tel. 811 356 - Fax 863 398 · fito@andorra.adOK
Carretera de la Comella, 4-6, AD500, Andorra la Vella (Andorra) 

tel. (+376) 802 626   www.jocor.ad

Assessorament 
personalitzat

Les millors 
marques

Les solucions 
més innovadores

ENERGIES 
RENOVABLES

LAMPISTERIA

CALEFACCIÓ

BANYS

CLIMATITZACIÓ

SPA
WELLNESS

COL·LECTIVITATS

C. Dr. Vilanova, 9 · Edifici Thaïs · Planta Baixa · AD500 Andorra la Vella · Tel. 82 74 34 · Fax 82 98 98 · info@madecsa.ad · www.madecsa.ad

• fusteria
• ebenisteria
• mobiliari de cuina i bany

• electrodomèstics
• reformes
• serveis d’interiorisme

Инструкция по применению
Manual para la utilización del logotipo

T 722 405  · C. DE LA PLANA, S/N · AD500 SANTA COLOMA · marmesa@andorra.ad
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El projecte parteix d’una parcel·la de mides molt reduïdes, poc més 

de 300 m2. Tot i això, la voluntat és d’alliberar el màxim d’espai 

exterior possible, per poder gaudir d’un jardí ampli a l’estiu. Una 

construcció en altura permet assolir aquest objectiu, a la vegada 

que millora les vistes sobre la vall d’Ordino i la Massana i, sobretot, 

del pic de Casamanya.

TEXT: PAU IGLESIAS · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

CASA ARIET

Eficiència, economia 
i funcionalitat

Una de les premisses del projecte 
és l’economia en la construcció i en 
el manteniment posterior. La casa 
utilitza materials propis, i austers, 
de la construcció habitual al país 
amb un volum regular i compacte 
que optimitza la superfície interi-
or amb el perímetre construït. Al 
mateix temps, un canvi de material 
longitudinal en la façana i un balcó 
volat no perpendicular al projecte 
trenquen el volum en dues parts, 

sense representar cap sobrecost a la 
construcció. El volum també queda 
trencat per dues cobertes a dos ni-
vells que donen al carrer de la ur-
banització, permetent integrar-se 
d’una manera més adequada dins 
una urbanització de baixa densitat 
d’habitatges.

L’orientació de la casa i l’orografia 
de l’entorn proper motiven que la 
casa disposi de poques hores d’as-
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>>>L’orientació nord-est de la parcel·la, juntament amb el clima de la 
zona fan essencial en el projecte un disseny acurat dels aïllaments i 
una estanquitat correcta a l’aire de la casa

124 l’adv ARQUITECTURA

solellament. En la concepció del 
projecte es té en compte aquest fac-
tor, dissenyant la pell de l’habitatge 
amb vàries capes d’aïllament i reso-
lent d’una manera eficient els pos-
sibles ponts tèrmics. Tanmateix, un 
dels altres factors estudiats ha estat 
la estanquitat a l’aire, assajant a la 
finalització mitjançant un blower-
door test.

Després d’un estudi acurat de to-
tes les alternatives possibles de 
climatització de la casa, s’estableix 
que per la tipologia, la ubicació, 
l’orientació i l’aïllament el sistema 
més eficient per calefactar la casa és 
l’aerotèrmia. Aquest sistema també 
permet la refrigeració durant els 
mesos més càlids en el cas que fos 
necessari. La domòtica de la casa 
permet controlar i optimitzar el 
sistema de climatització mitjançant 
una programació eficient. El mateix 
sistema domòtic permet controlar 

altres paràmetres, com el movi-
ment de les persianes, les alarmes 
d’intrusió, d’incendi i d’inundació, 
el control de portes i finestres ober-
tes, etcètera.

La combinació dels sistemes pas-
sius d’aïllament, l’eficiència del sis-
tema de producció de calor/fred 
(aerotèrmia) i el control domòtic de 
la casa ha permès tenir una casa de 
molt baix consum energètic, tenint 
un consum anual inferior als 20 
KWh/m2

A nivell funcional, l’immoble té 
dues parts ben diferenciades. Un 
habitatge i un despatx professional. 
El fet que la parcel·la disposi d’ac-
cés a través de dos carrers diferents 
permet un accés absolutament in-
dependent a l’habitatge i al despatx. 
Les distribucions interiors respo-
nen als requeriments de cadascun 
dels usos que té l’immoble.

El jardí és una peça fonamental de 
l’habitatge durant l’estiu. A l’igual 
que a la resta de la casa les vistes es 
dirigeixen sempre al Casamanya
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L’orientació de la casa fa que sigui 
un mirador del Casamanya. Les 
principals estances de cadascuna de 
les plantes aprofiten aquesta vista 
privilegiada. La casa també mira de 
reüll al pic de Comapedrosa, visible 
des de les finestres de la cara nord. 
La forma del balcó de la planta se-
gona també respon a ser un mira-
dor del pic.

El tractament de l’espai exterior 
és molt important en aquest pro-
jecte. Tot i les dimensions reduï-
des de la parcel·la, el fet de fer-hi 

una construcció en altura permet 
alliberar el màxim d’espai lliure 
com a jardí. Un jardí que es dis-
posa en 3 nivells diferents, donant 
servei a 3 de les 4 plantes habita-
bles del immoble. Així, la darrera 
de les plantes disposa d’un balcó 
per compensar l’absència de jardí 
propi. El jardí té zones de pavi-
ment dur combinades amb zones 
de gespa, i un talús inclinat de ve-
getació variada. Un petit hort se-
mi-urbà enmig del jardí hi aporta 
el darrer toc natural del perímetre 
de la casa.

L’accés és 
completament 
independent al 
de la resta de 
l’habitatge

Una de les 
plantes de 
l’immoble està 
destinada 
a despatx 
professional. 

La finestra 
petita del bany 

es va obrir 
durant la fase 

de construcció 
de l’obra, un cop 

observat que 
fent aquesta 

finestra es 
veia el cim 
d’Andorra, 

el pic de 
Comapedrosa
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El resultat final del projecte és un 
immoble adequat als usos volguts 
pel propietari, construït en un 
termini molt ajustat (14 mesos) 
gràcies a una bona coordinació 
entre l’arquitecte, l’empresa cons-

tructora i els industrials partici-
pants en el projecte. Tot això amb 
un cost de construcció raonable 
i amb unes despeses futures de 
consum energètic i de manteni-
ment reduïdes. 

TIMELAPSE:  l’evolució de l’obra en 16 instantànies. La coordinació entre 
la direcció facultativa, la constructora i el conjunt dels industrials va 
permetre que entre la primera i la darrera imatge només hi hagi 14 mesos 
de diferència

ARQUITECTURA: Pau Iglesias, Arquitecte
CONSTRUCTORA: LOCUBSA
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Reforma integral d’un pis pensada per generar un gran impacte amb pocs 
recursos, gràcies a la utilització de dos armaris matèrics per conformar els 
diferents espais.

REFORMA INTERIOR EDIFICI JARDÍ VALIRA

Fer arquitectura 
amb dos armaris

TEXT & FOTOS: MIQUEL MERCÈ ARQUITECTE



general del pis, molt més relacionat amb 
l’exterior. Una vegada determinats els 
tancaments existents a enderrocar es van 
conformar la totalitat dels diferents espais a 
través únicament de dos elements de simple 
construcció però de gran escala i impacte: 
dos armaris amb portes corredisses 
posteriors. Aquesta solució arquitectònica 
va permetre contenir els costos i, sobretot, 
treballar l’atmosfera dels espais a través de 

la materialitat dels armaris i de les portes 
corredisses, convertides en grans murals.

La materialitat es volia intensa i sincera, 
perquè generessin i transmetessin als 
espais una atmosfera potent, es van escollir 
la fusta natural i el ferro, inspirats en els 
elements que configuren l’arquitectura 
tradicional d’Andorra: pedra, fusta i ferro. 
Els propietaris del pis, joves viatgers, 

Inicialment molt sectoritzat i amb poca 
personalitat, la distribució original del pis 
compartimentava amb un gran rebedor 
de poc ús i qualitat, la relació entre cuina 
i menjador. Justament aquests dos espais, 
sobretot el menjador, gaudeixen de 
moltíssima llum i d’unes grans obertures. 
Es proposa generar una relació molt més 
directa entre aquests dos espais de dia, 
contribuint així a millorar la lluminositat 
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ALÇAT MATERIALITAT DESENVOLUPAT

ARQUITECTE I DISSENY MOBILIARI: MIQUEL MERCÈ ARQUITECTE
FOTOS I TEXT: MIQUEL MERCÈ ARQUITECTE
CONSTRUCTORA: Construccions Viana

PLANTA DISTRIBUCIÓ

INTERVENCIÓ

volien retrobar al tornar a casa no 
només la calidesa i el confort, sinó 
també poder gaudir dels records 
dels diferents viatges, així que el gran 
mural de ferro del menjador serveix de 
panell per fixar-hi fotografies i records 
dels viatges, que s’anirà completant a 
mesura que es generin nous records... 
Al centre d’aquest espai, una gran 
taula i un llum suspès, dissenyats 
especialment (es van construir amb 
aquests dos materials, ferro i fusta), 
permeten compartir records i crear-
ne de nous amb els amics i la família. 
Una gran línia càlida de LED reforça 
la geometria clara i forta dels nous 
espais de dia a la vegada que sublima 
la qualitat i la riquesa dels materials 
naturals utilitzats pels armaris. 

Per l’escala i sobretot per l’ús que 
se’n faria (són armaris) es va treballar 
molt delicadament la naturalesa, la 
textura, els tons, els reflexes, el tacte, 
la materialitat... de la fusta i el ferro. La 
fusta de roure natural de gran format. 
El ferro escollit també especialment 
i amb gran cura pels detalls es va 
tallar seguint la divisió i la partició que 
l’arquitecte va dibuixar directament a 
la matèria prima i ensamblat com si es 
tractés d’un políptic artístic i escultural 
per generar aquesta intensitat que es 
buscava, reforçat per una il·luminació 
particular.

A l’entrada es genera un gran filtre 
escultural, una llibreria d’acer amb 
il·luminació superior integrada i lleixes 
d’acer «deployé» que permeten que la 
llum il·lumini tots els nivells, intimitzant 
l’espai menjador de l’entrada però 
sense generar una barrera visual o de 
llum entre menjador i cuina.



Empresa constructora i industrial col·laborador Reforma interior Edifici Jardí Valira Industrials col·laboradors Reforma interior Edifici Jardí Valira
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Tel. 722 002 / 327 972
Fax 724 007  ·  fusteriaart@andorra.adC/ Ciutat de Valls, 29 · PB Local 2 · AD500 ANDORRA LA VELLA · Principat d’Andorra · T 826 634 · M 339 653 · F 826 063 · viana@andorra.ad

SERVEIS D’ELECTRICITAT I MANTENIMENT

Tel. 608861 – 349162 · electricitatnem@gmail.com

Avinguda del Pessebre, 44, PIS 2n 1a · AD700 Escaldes Engordany

Camp Riberaygua, c. de La Tartera · AD500 St. Coloma · Principat d’Andorra · T +376 722150 · M +376 367583 · F +376 722149 · serra.mundial@andorra.ad
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Telèfon fix

Internet

Telèfon fix

PC

Televisió
Televisió

ONT ROUTER

IP

6

Què canviem?

Router residencial 
1r any gratuït, després 1,99€/mes. 
Ofereix servei postvenda i la possibilitat 
de navegar fins a 300 mbps.

Nou

32 OLT

35.000 ONT

Des de la OLT fins a casa del client

Router empresa 
2 mesos gratuït, després 17,99€/mes. 
Ofereix contingència i connexió 
automàtica xarxa mòbil 3G/4G .

Nou

7

Dia del canvi

Intervenció a la zona 
entre les 8 i les 22h

Talls en el servei durant  
el temps de la intervenció

Per mantenir l’aposta tecnològica que va fer d’Andorra el primer país del món totalment 
connectat amb Internet de banda ampla, Andorra Telecom renova la xarxa de fibra òptica.

PER REDACCIÓ

Millora de la xarxa de
ANDORRA TELECOM

fibra òptica

Huawei, fabricant xinés i líder mun-
dial en fibra que ha instal·lat quatre 
de cada deu línies de fibra òptica 
del món, donarà suport a Andorra 
Telecom en aquesta renovació. Serà 
l’encarregat de l’oficina tècnica, de 
la coordinació dels 31 instal·ladors 
d’empreses del país i de les cites per 
visitar els 35.000 domicilis i empre-
ses.

El canvi es farà de manera gradual i 
el director d’Andorra Telecom, Jor-
di Nadal, demana la col·laboració i 
la comprensió de tots els clients. 
Tots els clients rebran la informació 
sobre el dia que s’intervindrà en el 
seu edifici per al canvi de les ONT. 
Aquest canvi no es pot dur a terme 
si no s’afronta simultàniament els 
clients que pengen d’un determinat 
servei, explica Nadal. Per tant, si en 
algun cas, no es pot canviar l’ONT 
en algun domicili a la data prevista, 
el client perdrà el servei fins que es 
pugui substituir la caixa de fibra òp-
tica de casa seva.

La renovació de la xarxa de fibra òp-
tica començarà el 7 de març a Sant 
Julià de Lòria i continuarà a Santa 
Coloma, La Massana, Andorra la 
Vella, Escaldes-Engordany, Ordino, 
Encamp, Pas de la Casa i Canillo amb 
una durada prevista de 8 mesos i mig.

Andorra Telecom oferirà als clients la 
possibilitat d’instal·lar routers propis, 
també de Huawei. Disposar d’una 
mateixa tecnologia en tot el procés 
(OLT, ONT i router) augmentarà la 
qualitat i la velocitat del servei i mi-
llorarà l’estabilitat i la fiabilitat. 

El router residencial serà gratuït el 
primer any i desprès tindrà un cost 
d’1.99€ mensuals. Ofereix servei 
postvenda i la possibilitat de na-
vegar fins a 300mbps. En quant al 
router per empreses, serà gratuït 
durant dos mesos i desprès costarà 
17.99 €/mes. Ofereix  contingència 
i  connexió automàtica a la xarxa 
mòbil 3G/4G en cas que la línia de 
fibra no respongui. 

Es renovaran les 32 Unitats Òpti-
ques Terminals de Línia (OLT) i els 
35.000 Terminals de Xarxa Òpti-
ca (ONT), la caixa que el client té 
instal·lada a casa.  Aquesta renova-
ció permetrà reduir el nombre d’in-
cidències i augmentar la velocitat 
de la xarxa arribant a un màxim 
de 300 Mbps en lloc dels 100 ac-
tuals. També possibilitarà disposar 
d’una plataforma dimensionada als 
serveis de futur i als nous formats 
audiovisuals.

2

Context

2006 2015 2016 201720112008 2013

Concurs  
i adjudicació 

nou proveïdor

Proveïdors

No evolució 
possible

Qualitat
Inici 

desplegament 
nova fibra

Comença 
desplegament  
xarxa de fibra

Es demana la 
col·laboració i la 
comprensió de tots 
els clients
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Les finestres són un dels elements amb 
més incidència sobre el confort tèrmic, 
acústic i estètic d’una casa.

La pèrdua de calor a través de les finestres pot arribar a ser molt alta, en 
casos extrems fins a 40%. Els valors normals haurien de ser de l’ordre de 10 o 
12%. Què és una finestra? Doncs s’entén per una unitat de finestra complerta 

el conjunt muntat, format per un marc, les fulles amb la 
ferramenta corresponent, i l’envidrament. Per ser 
exhaustiu, cal mencionar també el bastiment, també 
denominat «premarc», que pot ser de ferro o de fusta, i 

facilita el muntatge correcte i ràpid en obra de la finestra, 
que prové del taller pràcticament acabat.

HANS URBAN · ENGINYER SUPERIOR - ATECI  S.L.
hans@ateci.net
C/ del Cedre, 8 Planta baixa · AD500 Santa Coloma
Tel. +376 729 500 · www.ateci.net

Les finestres són un dels elements 
amb més incidència sobre el confort 
tèrmic, acústic i estètic d’una casa.

Unes parets o una coberta poden estar més 
o menys ben aïllades, però per estar bé a 
casa només serà qüestió de gastar més o 
menys calefacció. En canvi, en el cas de 
les finestres no, perquè poden presentar 
infiltracions d’aire, haver-hi condensacions, 
i finalment, aïllar molt poc acústicament.

Servei de Prevenció Aliè
Vigilància mèdica
Plans d’emergència i autoprotecció
Formació nivell bàsic (50h) en seguretat 
i salut
Implantació de normes ISO
Certifi cacions
BIOSPHERE
Auditories de prevenció
RSC

Assaigs no destructius
Control cables
Control estructura metàl·lica

Auscultació murs ancorats
Sondatges geotècnics
Assaigs in situ

PREVENCIÓ DE 
RISCOS LABORALS

INSPECCIÓ DE
GINYS MECÀNICS

SONDATGES 
I INSTRUMENTACIÓ

CONTROL
DE QUALITAT
Control de qualitat d’obra nova
Organisme d’inspecció i control
Organisme de control mediambiental
Rehabilitació
Efi ciència energètica
ITE’s
Metrologia 
Proves dipòsits hidrocarburs
ADR’s i ATP’s
Sonometries

T 741285

www.gruppirineu.com

COMPROMÍS AMB LA QUALITAT
GruP

a
g
èn
ci
a



146 l’adv DOSSIER FINESTRES

la fusteria
La fusta, l’alumini i el PVC són els 
materials més utilitzats pel marc i les 
fulles de la finestra.

Són sistemes comprovats i certificats 
pel fabricant del sistema de finestres, 
en relació amb les seves característi-
ques tècniques.

Cada material té els seus avantatges. 
Mentre l’alumini és el material més 
resistent mecànicament pel que fa a 
les afectacions mediambientals (sol, 
aigua), el PVC aïlla més tèrmicament 
i acústicament. La fusta és el material 
més delicat i requereix un manteni-
ment regular, però és un material natu-
ral i un bon aïllant.

Respecte al comportament davant 
el foc, i encara que sembli paradoxal, 
les finestres de fusta són les que pre-
senten millor comportament davant el 
foc. Poden aguantar fins a 200 °C sense 
problemes, pràcticament no presenten 
dilatacions, ni es debiliten amb la calor.

El PVC es deforma a partir de 120 °C, 
cosa que comportaria que la finestra 
es col·lapsi, deixi entrar aire i fomenti 
així el foc. A més de la problemàtica de 
la generació de fums. L’alumini té unes 
dilatacions importants a causa de la 
calor, que o bé impossibiliten l’obertu-
ra de la finestra, o fan trencar el vidre.

El mercat ofereix també combinacions 
de diversos materials com, per exem-
ple, finestres de PVC amb alumini per 
la part exterior. Aquest conjunt combi-
na els avantatges tèrmics del PVC amb 
els de la resistència de l’alumini.

Una altra combinació és la de fines-
tres de fusta amb alumini per l’exterior. 
Aquí aprofitem l’estètica i el tacte d’una 
finestra de fusta per l’interior i la resis-
tència de l’alumini per fora. També re-
dueix el manteniment de la fusta.

Per tal d’obtenir millors nivells d’aïlla-
ment tèrmic, els fabricants d’alumini 
han incorporat un element polimèric 
enmig del marc i la fulla (denominat 
ruptura pont tèrmic o RPT). Igualment 
però, cal dir que ni així arriben a tenir 
valors d’aïllament tèrmic semblants al 
PVC.

Com que el reglament andorrà d’efi-
ciència energètica exigeix valors de 
transmitància tèrmica d’1,3 W/m2K pel 
conjunt de la finestra, els fabricants 
d’alumini només poden arribar a com-
plir-los utilitzant vidres molt bons, per 
tal de compensar el propi valor més 
aviat baix. Per camuflar-ho, inclús és 
habitual que no publiquin el propi valor 
tèrmic (Uf), justificant la transmitància 
tèrmica mitjançant «conjunts» de fus-
teria i vidre tipus.

De què estan fetes les finestres 

materials 

Taller: 
Ctra. la Comella, 41
ed. Encorces, 2n nivell
ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 86 42 01
Fax: 86 42 07
artividre@andorra.ad

www.artividre.com

Fabricant oficial del Club

FINESTRES DE QUALITAT DE VIDA
Finestres que proporcionen aïllament i protecció a 
l’habitatge. Amb garantia de la marca KÖMMERLING

amb finestres  de 
Club  KÖMMERLING

Habitatge eficient

Fins a un 70% d’estalvi.
Les pèrdues d’energia que es produeixen a través de la 
finestra es poden reduir fins a un 70%.
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és el gran protagonista actualment. 
S’estan fent autèntiques meravelles 
a nivell tèrmic, acústic i de protecció 
solar. 

La transmitància tèrmica (el nivell 
d’aïllament) dels vidres ha millorat 
pràcticament 3 vegades en l’última 
dècada. Com ho han fet? 

Primer, l’ús d’unes capes finíssimes 
sobre el vidre, amb efectes que millo-
ren l’aïllament del vidre (baix emissiu), 

o que impedeixen l’entrada dels raigs 
UV (protecció solar). Després, utilitzar 
gasos nobles, com l’argó o criptó, que 
milloren l’aïllament tèrmic. L’interca-
lari, que és l’element que separa els 
dos (o tres) vidres també s’ha millo-
rat tèrmicament. Aquest element és 
especialment important en llocs amb 
molta humitat, com les piscines. I fi-
nalment, l’ús de vidres triples.

Els bons conjunts de finestres amb vidre, 
poden arribar a valors de 0,6 W/m2K.

el premarc o bastiment,
de fusta o de ferro, és un element molt 
típic a Andorra i Espanya, però no a 
altres països. Facilita el muntatge i evi-
ta problemes entre fuster i paleta. El 
paleta pot rematar contra el premarc 
sense perill de danyar el propi marc de 
la fusteria, especialment quan parlem 
de parets de moltes capes i no mono-
lítiques, com és el cas en els països del 

nord. També perquè aquí és típic enra-
sar la fusteria amb la paret interior, no 
així al nord d’Europa, on sempre hi dei-
xen un àmbit de finestra interior.

Un premarc de ferro és molt utilitzat, 
econòmic, però presenta un pont tèr-
mic important. El de fusta és més grui-
xut, però és bon aïllant.

formen part del sistema, i tenen un 
paper important respecte a la perme-
abilitat a l’aire i amb això, sobre l’aïlla-
ment acústic. Hi ha sistemes amb una 
junta perimetral, dues o fins i tot tres. 

Més no sempre vol dir millor. És més 
important que hi hagi una línia de jun-
ta perimetral a la fulla, sense interrup-
cions, i sobretot, que ajusti bé la fulla 
contra el marc.

les juntes

el vidre

De què estan fetes les finestres 

materials 

AV JOAN MARTÍ, 127 · AD200 ENCAMP  · T 731 590 · siep@andorra.ad
FINESTRES

www.siepandorra.com

ALUMINI PVC MIXTA (Fusta-Alumini)

Les finestres 
més eficients

MÍNIM CONSUM, MÀXIM CONFORT
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de les finestres
Classificació

Per a l’usuari, el més important en el 
dia a dia no sol ser l’aïllament tèrmic 
sinó l’acústic. I aquest és el punt més 
crític. Una finestra és comprovada i 
certificada en laboratori, però això no 
és garantia que la finestra muntada 
quedi igual. Depèn molt de la qualitat 
del muntatge. Allí és on es veu un 
bon industrial o no.

És indispensable l’ús de cintes 
d’escuma autoexpansives, o cintes 
impermeables especials per obtenir 
un bon segellat entre finestra i 
obra. L’ús d’escuma de poliuretà, 
aplicada amb pistola per tapar les 
juntes entre premarc i marc, no és 
suficient ni de lluny.

Un altre punt crític, tant tèrmicament 
com acústicament, és el calaix de 
persiana i les cintes d’aquesta. Sem-
pre seran un punt dèbil del conjunt. 
Podem aconseguir que ho siguin més o 
menys amb l’ús de sistemes específics. 
Haurem de valorar els avantatges de les 
persianes, com ara més seguretat d’in-
trusió, aïllament tèrmic (quan estigui 
tancat), protecció solar, enfosquiment, 
amb els seus inconvenients, com la pèr-
dua tèrmica, infiltració d’aire i empitjo-
rament acústic.

L’ús de les persianes motoritzades no 
només augmenta el confort, també 
ajuda a reduir les infiltracions d’aire pel 
conducte de la cinta de persiana.

>>> En la taula següent es pot veure el resum 
de les característiques de les finestres, amb 
les seves classes i normes corresponents.

Les característiques d’una finestra no només depenen dels 
materials dels quals està feta, sinó també de la mida de la 
finestra. És per això que cal insistir que totes les finestres 

que muntem compleixin amb les característiques definides o 
compromeses, tant les petites com les grans.

Característica
Classificacions de les finestres: 
Classes

Norma UNE-EN

Permeabilitat 
a l’aire

1, 2, 3 o 4 UNE-EN 12207

Estanquitat a 
l’aigua

1  A, 2 A, 3 A, 4 A, 5 A, 6 A, 7 A, 8 A, 
9 A, Exxx

UNE-EN 12208

Resistència al 
vent

A 1, A 2, A 3, A 4, A 5, A Exxx 
B 1, B 2, B 3, B 4, B 5, B Exxx
C 1, C 2, C 3, C 4, C 5, C Exxx

UNE-EN 12210

Aïllament 
tèrmic

Transmitància tèrmica: calor U ST 
(W/m² -K)

UNE-EN ISO 12567-1

Aïllament 
acústic

Aïllament sonor ponderat: valor R 
W (C, C tr )

UNE-EN ISO 140-3

Durabilitat 
mecànica

1, 2, o 3 UNE-EN 12400

Que les finestres, qualsevol que sigui la matèria primera dels 
perfils, són conformes amb les normes UNE-EN aplicables i les 
especificacions tècniques complementàries.

Les característiques que satisfan les finestres amb marca AENOR i la 
classificació d’acord amb les normes UNE-EN són:

  

C/ Camp Bastida, edifici Armengol, 4  Santa Coloma · AD500 Andorra la Vella  ·  T +376 807 770 · F +376 828 185 · serralleria@serralleriajoan.com

FINESTRES: ALUMINI · FERRO · INOX · PVC · FUSTA  ·  PORTES I AUTOMATISMES  ·  SERRALLERIA EN GENERAL

JA PORTEM 3 ANYS INSTAL·LANT 

les millors finestres 
tèrmiques del mercat

R[EASY]CLING
PROGRAMA DE RECICLATGE DE PERFILS DE 
FINESTRES I TANCAMENTS

Rehau és una empresa conscient de la 
responsabilitat, i en deixa constància el compromís 
amb el medi ambient. 

Serralleria Joan, distribuïdor oficial de Rehau al 
Principat.

www.rehau.es
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Diferenciació

finestra fixa (no practicable)
És aquella que no es pot obrir. Només serveix per a il·luminar i aprofitar les vistes.

finestres practicables
Són aquelles que es poden obrir i 
tancar. Això significa que hi ha un 
element que es mou. Aquest element 
que es mou, normalment és de vidre, 
té un marc perimètric i s’anomena 
fulla. Hi ha finestres que només tenen 
una fulla i d’altres que en tenen més, 
normalment dos.

Dins de les finestres practicables tro-
bem les finestres habituals pel nostre 
cas, denominades batents o abati-
bles, on les fulles estan fixades en la 
part vertical del marc, i s’obren cap a 
l’interior (tipus francès), mentre que 
les que s’obren cap a l’exterior es de-
nominen de tipus anglès.

Es tracta d’un tipus de finestra que gira 
a través d’un eix vertical que no està 

situat en cap muntant lateral, sinó pel 
mig dels travessers.

finestra pivotant

Finestra on les fulles es fixen a la part 
horitzontal del marc (habitualment a la 

part inferior), de forma que la finestra 
s’inclini cap a nosaltres.

finestra basculant

finestres 
batents i basculants 
a la vegada – oscil·lo batent
Les finestres (més ben dit, les ferramen-
tes) més actuals permeten l’obertura de 

la finestra tant batents com basculants, 
mitjançant el moviment de la maneta.

La seguretat 
d’intrusió

La taula següent indica les classes d’intrusió RC segons la nor-
mativa UNE EN 1627. Diferenciem entre 6 classes, de la classe 
RC1, on pràcticament trobem totes les finestres habituals, fins 
a la classe 6, que són finestres d’alt nivell de protecció contra 
la intrusió. A nivell pràctic i econòmic, la classe RC2 ja pre-
senta una certa seguretat a un preu accessible. La classe RC3 
seria recomanable per a les finestres fàcilment accessibles, 
com les de la planta baixa, en el cas que no disposin de reixes.

Els factors d’influència són el material de la fusteria, la fer-
ramenta de seguretat, les manetes de seguretat i el vidre de 
seguretat (laminat o temperat).

tipus d’obertura: 
de les finestres segons el seu 

és un tema molt important

Classe de 
resistència Mètode anticipat i intents per poder entrar

1 EI lladre ocasional intenta entrar utilitzant eines petites i senzilles 
i la violència física com cops de peu, embestides amb l’espatlla, 
eIevació o arrencament. El lladre normalment desconeix el possi-
ble botí i el risc que està disposat a assumir és baix. 

2 El lladre ocasional a més intenta entrar utilitzant eines senzilles 
com per exemple tornavisos, alicates, tascons i petites serres 
manuals per atacar reixes i frontisses visibles. El lladre normal-
ment desconeix el possible botí i el risc que està disposat a 
assumir és baix.

3 El lladre tracta d’entrar utilitzant una barra d’ungla, un tornavís 
addicional i eines manuals com un petit martell, punxons i un 
trepant mecànic. El lladre normalment desconeix el possible botí 
i el risc que està disposat a assumir és mitjà.

4 El lladre amb pràctica usa a més un martell pesant, destral, 
cisells i un trepant motoritzat que funciona amb bateria. El lladre 
espera un botí raonable, no està tan preocupat pel nivell de soroll 
i el risc que està disposat a assumir és major.

5 El lladre experimentat usa a més eines elèctriques com a 
trepants, serres d’espasí i una amoladora d’angular amb un disc 
de 125 mm de diàmetre màxim. El lladre espera un botí raonable, 
actua de forma resolutiva en l’esforç per entrar i està ben organit-
zat. Li preocupa poc el nivell de soroll i el risc que està disposat 
a assumir és alt.

6 El lladre experimentat usa, a més d’una piqueta, potents eines 
elèctriques com trepants i serres de espadín, i una amoladora 
angular amb un disc de 230 mm diàmetre màxim. El lladre espera 
un bon botí, actúa de forma resolutiva en el seu esforç per entrar 
i està ben organitzat. No li preocupa el nivell de soroll i el risc que 
està disposat a assumir és alt.

La millor finestra del mercat
Foam inside Tèrmica EstéticaSegura FuncionalSeguretat RC2

Fred a casa teva? 

Crta. de la Comella · Polígon Industrial Encorces de Can Nyerro · Nau 2A · AD500 Andorra la Vella · Tels. 827 777 · 325 933 · agrupsa@andorra.ad

La finestra més tèrmica en PVC

AGRUPSA - L'ÚNIC INSTAL·LADOR RECONEGUT PEL FABRICANT

 t'oblidaras de vestir-te`Amb finestres

0,67W/M2K
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També anomenada finestra caladissa, 
és una finestra que s’obre i es tanca 

desplaçant-se per dos guies verticals 
fixades als muntants del bastiment.

finestra corredissa

finestra de guillotina

És aquella que té unes fulles que es 
desplacen lateralment.

Diferenciem entre les corredisses es-
tàndard, on una fulla es desplaça so-
bre rodets paral·lels a la segona fulla. 
La junta sol ser de raspall. És la més 
simple de totes les finestres corredis-
ses, i presenta una permeabilitat a l’ai-
re molt pobre.

Després existeix el tipus oscil·lo-
paral·lel. La fulla mòbil és inclinada 

cap a nosaltres (oscil·la), passa a un 
carril, i es desplaça paral·lela a la fulla 
fixa. Presenta molt bona permeabilitat 
a l’aire, ja que funciona amb juntes de 
goma igual que les finestres batents.

I finalment, la corredisa-elevable. La 
fulla mòbil s’aixeca amb un moviment 
de la maneta, per tal de poder ser mo-
guda paral·lelament a la fulla fixa. És la 
més sofisticada de les finestres corre-
disses, amb unes prestacions molt bo-
nes. Les juntes són igualment de goma.

En l’elecció d’un tipus d’obertura 
d’una finestra, cal tenir en 
compte l’ús interior i exterior 
de l’habitatge, però també la 
qüestió de la neteja. Una finestra 
corredissa és molt bonica, però 
pot resultar molt difícil de netejar 
per la part exterior.

Igualment pel que fa al tipus de 
material. Una finestra de fusta 
requereix un manteniment regular, 
cosa difícil en segons quins llocs.

BATENT OSCIL·LO-BATENT OSCIL·LANT PIVOTANT BASCULANT GUILLOTINA

CORREDERA PLEGABLE

Diferenciació

tipus d’obertura: 
de les finestres segons el seu 
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Doncs, depèn de les exigències de l’usuari 
i de la ubicació, i dels diners que vulgui pa-
gar. Hi ha solucions bones per a tothom. 
Cal que l’usuari s’informi correctament, 

tingui clar el que necessita, i trobi un bon 
industrial. És recomanable anar a veure fi-
nestres muntades prèviament, per tal de 
veure el resultat i per aclarir els dubtes.

D’aquí ve la necessitat de controlar ac-
tivament la ventilació en el cas de les 
finestres noves. És recomanable obrir 
les finestres totalment durant 5 minuts 
al matí i a la tarda per evacuar la humi-
tat, el C02 i altres olors. L’ús de la po-
sició oscil·lo batent com a mesura de 
ventilació no és recomanable, almenys 
no durant l’hivern, perquè l’aire fred 
cau sobre el termòstat del radiador, 
simulant una temperatura més baixa, 
amb la conseqüent obertura de la vàl-
vula. En canvi l’aire calent del radiador 

–que normalment està ubicat just per 
sota de la finestra– puja i surt directa-
ment per la part oberta de la finestra. 
L’aire fresc que entra té tendència a 
baixar, i crea una capa d’aire fred in-
còmoda a la part baixa de l’habitació. 
La intensitat de ventilació de la posició 
oscil·lo batent és relativament baixa. 
Seran necessaris temps llargs d’ober-
tura. Durant aquests temps llargs de 
ventilació els elements d’obra pròxims 
a la finestra es refreden i poden arribar 
a generar condensacions.

De què estan fetes les finestres 

la salubritat
La salubritat d’una casa depèn 

en bona mesura d’una bona 
ventilació. Les finestres noves 

de qualitat, presenten un grau 
d’estanqueïtat molt alt, i així 

redueixen les infiltracions 
incontrolades d’aire cap a 

l’interior.

Què és 
una bona finestra?

és el nou Sistema d'Aïllament Tèrmic per l'Exterior (SATE) desenvolupat per 
ROCKWOOL i que combina l'estètica amb les prestacions inigualables que ofereix la llana de roca.

El sistema 
d'Aïllament 
Tèrmic

          li ofereix més de 200 colors per triar, 
juntament amb diferents tipus d'acabats (silicat i 
silicona) i 3 tipus de granulometria (1, 1,5 i 2 mm). 
Una àmplia gamma que li permet llibertat de 
disseny per crear l'edifici desitjat. 

          li ofereix una solució integral, més 
pràctica i eficient que molts altres sistemes.

Avda. d’Enclar, 27
Santa Coloma · AD500 Andorra la Vella
Tel. 721300 - 805920 · Fax. 721301
email. msgrup@msgrup.ad

ESPECIALISTES 
EN FAÇANES

4 EN 1
Protecció contra incendis

Confort tèrmic
Transpirabilitat

Acústica
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LA CONSTRUCCIÓ EN EDIFICIS DE BAIX CONSUM ENERGÈTIC

El sistema i3 d'illbruck per a un 
segellat òptim de fusteries

www.bellacer.com
C/ La Plana, 4 Santa Coloma Principat d’Andorra

Tel. +(376) 72 02 00 / 72 03 00 Fax +(376) 72 38 73
comercial@bellacer.ad

TP651 està destinat a realitzar l’estanqueïtat en el travesser inferior de la fusteria de conformitat amb 
les exigències de l’etiqueta BBC d'Effinergie i de la normativa tècnica RT 2012. S’aplica en lloc del TP650, 

quan els escopidors tenen una amplada compresa entre els 40 i els 70 mm. També es pot utilitzar per 
garantir l’estanqueïtat entre la fusteria i el mur en una col·locació superposada sempre que la part de la 

fusteria que s’hagi de revestir tingui l’ample suficient.

Trio

3en1la
solució

Escuma impregnada multifunció per aconseguir per 
si sola una triple barrera per segellar les finestres i les 
portes en posició oculta.

Els sistemes i3 
d'illbruck són 
pioners des de fa 
més de 10 anys en 
el desenvolupament 
de solucions per 
fomentar l’estalvi 
energètic, el confort 
acústic, el control de 
la calor i la humitat, 
així com la qualitat 
d’aire interior.

Illbruck proposa solucions de segellat 
al voltant de la fusteria exterior més 
resistent per a edificis de baix consum 
d’energia com són les Cases Passives o 
les considerades BEPOS. Sistemes que 
s’adapten a les diferents configuracions 
d’instal·lació (túnel, rebaix, aplicat 
exterior o interior, pre-marc…), així 
com para tot tipus de construcció 
(Metàl·lica, fusta, PVC, vidre, o SATE…) 
ja sigui de nova execució o de renovació.

De tot aquest tipus de solucions desta-
ca l’escuma impregnada TP650 illmod 
Trio, escuma de poliuretà amb una 
cara autoadhesiva, impregnada d’una 
resina sintètica estable, assegura per 

si sola l’estanqueïtat a l’aire i la imper-
meabilització sota l’impacte de la plu-
ja (600 Pa). illmod Trio «3 en 1» és un 
aïllant tèrmic i acústic excel·lent i pre-
senta una permeabilitat al vapor d’ai-
gua controlada, amb l’objectiu d’evitar 
els riscos de condensació en la junta 
siguin quines siguin les condicions cli-
màtiques.

Aquest tipus de producte es presenta 
en un rotllo comprimit per poder instal-
lar sense problemes entre el buit de la 
fusteria i el mur. El producte triga a 
descomprimir-se entre 1 hora (a 25 ºC) 
i 2 hores (15 ºC) a 50% de HR fins que 
es completa el cobriment del buit. 

AVANTATGES:
 Instal·lació molt ràpida, neta i econòmica: un producte únic i fàcil d’aplicar.
 Resistent als raigs UV i a la intempèrie.
 Farciment òptim de les irregularitats i els defectes de la superfície.
 Estètic, encara que pot ser pintat o arrebossat.
 Certificació SOCOTEC i garantia de 10 anys.
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i en llocs de difícil accéstreballs verticals

Teulades                              Impermeabilitzacions                              Renovació de façanes

Pintura        Obra en zinc                 
    Instal.lació de canals        Línies de vida

                               Treta de neu                Tot tipus de treballs en alçada
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la primera casa 
de Gaudí 

CASA VICENS

Amb l’adquisició de Casa Vicens, MoraBanc aposta per la preservació del patrimoni cultural a 
Barcelona. Catalogada com a Patrimoni Mundial d’interès cultural per la UNESCO, la Casa Vicens 
s’inaugurarà a la tardor del 2017. La Casa Vicens esdevindrà una visita imprescindible per a conèixer 
els inicis de l’obra arquitectònica de Gaudí i completarà la llista dels vuit edificis declarats d’interès 
cultural per la UNESCO, juntament amb la Sagrada Família, la Casa Batlló, La Pedrera, el Parc Güell, 
el Palau Güell, el Palau de la Música i l’Hospital de Sant Pau.

>> Sala del fumador. Sostre format per una 
estructura de mocàrabs de guix policromat.

FOTOS: POL VILADOMS © CASA VICENS, BARCELONA 2017 - TEXT: CRISTINA ROVIRA
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La Casa Vicens, primer edifici de 
Gaudí a Barcelona, va ser constru-
ïda entre l’any 1883 i el 1885 com 
a casa d’estiueig pel senyor Manel 
Vicens i Montaner, corredor de 
canvi i borsa. Durant els més de 
130 anys d’història, la Casa Vicens 
ha patit diverses transformacions 
i canvis. Un dels més significatius 
es va produir l’any 1925, quan la 
casa d’estiueig va ser ampliada per 
encàrrec de la família Jover, propi-
etària de la casa des del 1899, per 
convertir-la en la seva residència 
habitual.

La casa té com a suport les tradici-
ons constructives catalanes, de les 
quals l’arquitecte en fa interpretaci-
ons inesperades a la vegada que hi 

incorpora, també de manera perso-
nal, elements decoratius i simbò-
lics. Tot plegat ja anuncia i demos-
tra la llibertat creativa que es farà 
present en tota la seva obra futura.

La Casa Vicens és un dels primers 
exemples de la renovació estètica 
de l’art i de l’arquitectura que va 
tenir lloc arreu d’Europa a finals 
del segle XIX.

Amb l’adquisició de Casa Vicens al 
2014, MoraBanc demostra la seva 
sensibilitat per la cultura i la recu-
peració del patrimoni mundial.

L’objectiu principal de la propos-
ta museològica ha estat ser el més 
fidel possible al projecte original, 

Una de les primeres 
obres mestres del 
Modernisme.

>> Antoni Tàpies

>>  El menjador presidit per una llar 
de foc, emmarcat per un conjunt 
de mobiliari original integrat als 
murs. Presència de motius vegetals 
als murs

recuperar i posar en valor l’obra 
original de la casa projectada per 
Antoni Gaudí.

MoraBanc compta amb l’assesso-
rament d’un equip multidiscipli-
nari integrat per museòlegs, his-
toriadors i altres experts, així com 
d’institucions públiques i d’altres 
organismes oficials. 

El projecte de rehabilitació i de 
restauració va a càrrec dels es-
tudis d’arquitectura Martínez 
Lapeña-Torres Arquitectes S.L.P. 
i Daw Office S.L.P, i l’execució de 
les obres de la constructora UTE 
Calaf AMC5, especialitzada en la 
rehabilitació i la restauració d’edi-
ficis catalogats.

Finalment, un equip de professi-
onals de gestió cultural indepen-
dent treballa per oferir un servei 
de màxima qualitat als futurs visi-
tants.

La visita a la casa es completarà 
amb una exposició permanent, 
que girarà a l’entorn de tres ei-
xos: la història de la Casa Vicens, 
la Casa Vicens com manifest im-
prescindible de l’obra de Gaudí i la 
casa en el context social, cultural 
i artístic.

La Casa Vicens comptarà també 
amb un programa d’exposicions 
temporals i uns programes amb 
activitats culturals i educatives per 
a tots els públics. 
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La Vall del Madriu-Perafita-Claror, declarada bé patrimonial de la humanitat a l’any 2004, torna 
a ser l’objecte del treball dels dos fotògrafs Àlex Tena i Jaume Riba en una mostra fotogràfica de 
40 imatges en blanc i negre. L’exposició ha estat instal·lada a la Sala d’Exposicions del Govern, 
Artalroc. Precisament, es tracta d’un encàrrec realitzat per l’executiu. El conjunt d’imatges 
exposades ens ofereixen instants de la vall captats per les càmeres dels dos fotògrafs, per a qui la 
vall andorrana no amaga gaires secrets. En motiu del desè aniversari de la proclamació per part de 
la Unesco, Tena i Riba ja van realitzar un documental sobre aquest territori. Una superfície que 
ocupa el 8,78% del total del país, fet que ha inspirat el nom de l’exposició: Madriu 8.8. Pocs estats 
sobirans poden afirmar que tenen aquesta proporció de territori considerada un bé protegit, tant 
a nivell de paisatge com de riquesa humana i cultural. En declaracions a L’Art de Viure, Àlex Tena 
explicava que aquesta no és una exposició documental del Madriu, ja que aquesta vall continua 
viva; hi ha conreus que encara estan en actiu i gent que els treballa, com es pot veure en alguna 
de les imatges. A més, encara s’hi practica la transhumància amb els ramats. En definitiva és com 
una reserva natural al mateix temps que conserva un llegat en matèria de pagesia i agricultura. Un 
patrimoni a preservar i conservar per tots.

TEXT: SÍLVIA MESTRE  ·  FOTOS: JAUME RIBA I ÀLEX TENA

ARTALROC

2 mirades 
per a una vall
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>>La força i la contundència del blanc i negre es fan més que evidents en algunes de les fotografies, que donen una 
sensació de moviment gairebé violent
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Jaume Riba i Àlex Tena són amics i 
col·laboradors des de fa anys, i a la 
passió per la imatge s’hi afegeix l’in-
terès per les muntanyes d’Andorra. 
En el cas de Riba, destaquen els 30 
anys que s’ha passat darrere un ob-
jectiu captant les imatges que li ha 
ofert la muntanya andorrana, en 
tots els aspectes possibles de retra-
tar. No només la natura, la fauna i la 
flora, sinó també, els pobles i la gent 
que hi habita. Riba ha estat un fotò-
graf de color, en canvi, l’Àlex Tena 
és un defensor del blanc i negre. De 
la força i l’impacte que el blanc i ne-
gre donen a una imatge quan se la 
despulla del color. En aquesta oca-
sió, l’Àlex s’ha endut al Jaume al seu 
terreny. I aquest, s’ha deixat seduir. 
Tal com ha explicat a L’Art de Viure, 
en Jaume Riba és una persona curi-
osa i li agrada provar i experimentar 
camins nous per arribar a captar el 
moment definitiu amb l’objectiu. 
L’experiència li ha agradat i satisfet, 
com ho ha fet treballar amb Tena, 
col·laborador i amic, amb qui diu 
que és molt fàcil i fluid treballar.

Per a l’Àlex Tena, quan a una imatge 
se li treu un element com el color 
s’entra en una dimensió nova de la 
fotografia, encara que en seqüènci-

es molt concretes potser l’opció b/n 
no és l’adequada, però sens dubte 
per a ell treballar en tota la gamma 
cromàtica que va del blanc al negre 
li confereix força i definició a l’obra.

Pel que fa al vincle conjunt amb la 
Vall del Madriu el tenen des de ja 
fa uns anys, quan van realitzar el 
documental sobre la mateixa en 
motiu del desè aniversari de la pro-
clamació com a patrimoni de la hu-
manitat per part de la Unesco.

Tena ha recordat per l’ADV, les 
ocasions que en companyia del seu 
gos, una motxilla i un bastó, s’hi ha 
aventurat durant unes quantes nits, 
amb els seus dies, per captar les 
imatges nocturnes, algunes d’elles 
a l’exposició.

Pocs fotògrafs del país i d’arreu han 
posat davant l’objectiu racons i es-
cenes de la vida a les altures com 
ho ha fet Jaume Riba. Amb docu-
mentals com el del Comapedrosa, 
o llibres com ara Temps d’hereus, 
Anhels i Vol de dia, ha deixat tes-
timoni d’un bé que, protegit o no, 
forma part del llegat més valuós 
que poden tenir un país i els seus 
habitants.

Arribar als 40 instants en blanc i 
negre del Madriu 8.8 ha estat una 
tasca de triatge conjunt. Com ex-
plicava Tena, aquesta no és una 
mostra que pretén donar testimoni 
documental d’un territori, és més 
aviat el punt de vista únic que po-
den oferir dues persones, que a més 
són fotògrafs, que tenen una relació 
molt concreta amb la vall en qües-
tió i amb la muntanya i la natura en 
particular.

Precisament tots dos han destacat 
que en els darrers temps s’ha treba-
llat en la rehabilitació d’algunes de 
les cabanes i els refugis amb èxit, el 
qual pot contribuir a la difusió i la 
preservació d’aquest bé, així com a 
difondre aquest llegat, la millor he-
rència que es pot oferir a les genera-
cions futures.

Per la seva banda, des de l’executiu 
s’ha volgut donar més dimensió a 
Madriu 8.8 programant diferents 
actes al voltant de l’exposició que 
inclouen xerrades sobre el món de 
la fotografia amb els dos professio-
nals, Riba i Tena; també s’ha convo-
cat el concurs de fotografia: «Natu-
ra en blanc i negre». 
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El Madriu és una vall viva, 
però alhora sembla 
que el temps s’hi 
hagi aturat
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02-GLOBUS  /  03-ART
 >>  Natacha Verisimo

06-ESPECTACLE  /  05-TALLER  >>  
Natacha Verisimo
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TEXT: SÍLVIA MESTRE  ·  FOTOS: HÈCTOR MAS

La veu i la mirada de Sergi Mas són els dos elements protagonistes del 
documental que el seu net, el cineasta Hèctor Mas, va presentar al 
Teatre Comunal d’Andorra la Vella el gener passat. Un treball produït 
per la Societat Andorrana de Ciències (SAC), encara que també ha 
comptat amb una part d’ajuda del Ministeri de Cultura de Govern. 
La projecció és la primera producció d’un documental artístic que fa 
la SAC, amb intenció d’iniciar un cicle de projectes d’aquest tipus 
en un futur. L’encàrrec es va realitzar al cineasta andorrà i l’elecció 
del personatge com a protagonista no podria ser més encertada. 
El carisma de l’artista/artesà Sergi Mas va fer que l’aforament 

del Teatre Comunal es quedés molt just aplegant persones de tots els 
extractes socials del país, però sobretot persones que es consideren amigues de Mas.

SOCIETAT ANDORRANA DE CIÈNCIES

L’art andorrà
Amb un tempo pausat i relaxat, la 
pel·lícula de l’Hèctor Mas sobre el 
seu avi és sens dubte un document 
de valor tant cultural com social. El 
Sergi Mas, per a alguns és un artesà 
i per a altres un artista, però també 
se’l pot considerar un humanista, 
un espectador de la transformació 
d’un país que mica en mica ha anat 
perdent l’essència muntanyenca, al 
temps que el progrés i la moderni-
tat s’han anat instal·lant a les seves 
valls. Durant la vintena de minuts 

de documental, fruit de 40 hores de 
filmació, Mas net retrata al seu avi 
treballant, al mateix temps que el 
protagonista desvetlla el seu parer 
sobre l’art i l’artesania (dos concep-
tes que es confonen i en ocasions 
es volen separar) a través de pre-
guntes afilades. Per al Sergi Mas, un 
artista de debò ha d’haver passat 
per les mans de l’artesania per po-
der ser un artista complet i honest 
amb la seva obra. De l’art andorrà, 
Mas en conserva una mostra nodri-

da i exquisida que ha anat aplegant 
al llarg de molts anys. Un conjunt 
de peces que durant el documental 
ens mostra amb orgull i reverència. 
Ell mateix ha estat un dels artesans 
més destacats del segle passat. La 
seva formació artística i artesana 
comença a l’Escola d’Arts i Oficis 
La Llotja, de Barcelona, i es com-
pleta amb una temporada al Poble 
Espanyol, també de la Ciutat Com-
tal. Nascut en aquesta ciutat a l’any 
1930, es casa amb la Maria Canalís 
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l’avi, però també ha 
deixat un llegat per 
a les generacions fu-
tures que no hauran 
conegut al Sergi Mas. 
La projecció va passar 
volant. Els 25 minuts 
de metratge escoltant 
al Sergi Mas no eren 
suficients per al pú-
blic aplegat al teatre. 
Sort que en acabar, el 
director i el seu prota-
gonista van poder te-
nir unes paraules amb 
el públic. Però abans 
l’Armengol Puig va fer 
una presentació de l’artista-artesà 
i l’amic; presentació plena de re-
ferències al caràcter anàrquic i ric 
en coneixements de la metamorfosi 
de la societat i de l’art andorrans. 

També, i fent referència a la part ci-
nematogràfica de l’acte, va interve-
nir el cineasta Alfons Casal, que va 
analitzar l’obra d’Hèctor Mas.

Durant la seva trajectòria professi-
onal ha estat escultor, gravador, i 
escriptor. De fet continua firmant ar-
ticles d’opinió a la premsa andorrana 
i sempre és un privilegi que vulgui 
compartir amb tothom el que opina 
tant de l’actualitat, com d’assumptes 

que ell considera importants, i que 
té a bé recordar-nos de tant en tant. 

La seva experiència vital a Andor-
ra l’ha portat a ser espectador du-
rant els darrers 60 anys dels canvis 
polítics, econòmics i socials més 
radicals de la seva història. Però a 
més ha estat un oient aplicat de les 
vivències i de l’essència de les ge-
neracions passades del poble an-
dorrà. 

a l’any 1955, i al 1957 tots dos s’esta-
bleixen a Andorra, concretament a 
Aixovall, on Mas encara resideix a la 
mateixa casa-taller.

És en aquesta casa on el seu net l’ha 
retratat durant hores i hores, i on ha 
anat esprement des de l’òptica del 
cineasta i des de l’homenatge d’un 
net, a una personalitat que sempre 
ha tingut molt a dir. El discurs de 
Mas ha estat sempre directe, sincer, 
cru en ocasions donada la realitat 
que l’ha envoltat, dient amb agude-
sa i amb encert el que potser altres 
no s’han atrevit a esmentar. Durant 
la projecció el món de l’art, l’art an-
dorrà i l’artesania, van ser objecte 
dels pensaments manifestats per 
Sergi Mas, mentre treballava, o bé, 
mostrant alguns dels seus treballs 
d’artesania disseminats per la geo-

grafia andorrana. En alguns passat-
ges Mas es lamenta de la desapa-
rició de certs costums i tradicions, 
però sobretot de les persones que 
dins la vida modesta de pagès o de 
camperol han mantingut vives les 
tradicions de les muntanyes dels 
Pirineus. La saviesa d’algunes per-
sones s’ha perdut, segons Mas. Per-
sones que sabien com guarir alguns 
mals amb herbes, o que interpreta-
ven la natura per poder prevenir el 
temps i la seva influència sobre els 
animals i les collites. Tota aques-
ta cultura ancestral que s’ha anat 
perdent de mica en mica. Que s’ha 
deixat perdre, que no està viva. Ell 
és dels pocs amb vida que ha pogut 
veure cara a cara aquesta Andorra.

El seu net l’Hèctor Mas, amb aquest 
documental ha fet un homenatge a 

L’art no 
s’explica,
es practica
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La dissenyadora de joies Carmen Matalobos, 
coneguda com a Melán en els àmbits 
de l’artesania a Andorra continua amb 
l’experimentació de la manipulació de 
materials que després transforma en joies. La 
seva darrera col·lecció, presentada al vestíbul 
del Centre Cultural La Llacuna, es basa en el 
treball amb paper; una tasca d’investigació 
que culmina en uns objectes d’aspecte 
sorprenent. Totes les joies presentades 
semblen realment elaborades amb algun tipus 
de mineral, mentre que darrere cadascuna 
d’elles s’hi amaguen hores de manipulació i 
de transformació del paper. 

La trajectòria d’aquesta artista -de llarg 
recorregut, passant per diferents disciplines 
artístiques- l’ha portat per camins que potser 
en uns inicis ni ella mateixa sospitava i que 
l’han fet destacar com a dissenyadora de joies. 

www.melan.es

FOTOS: ROBERT VERDAGUER · TEXT: SÍLVIA MESTRE

MELÁN

La 
creació 
feta 
joia
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Des de la primera col·lecció de jo-
ies, Renovatio, Melán ha continuat 
explorant amb diferents materials 
i tècniques per tal d’arribar a la 
creació de peces úniques i amb un 
aspecte que desprèn valor i precio-
sitat. Molts se sorprenen per l’ori-
gen de certes joies; pels materials 
que utilitza Melán en les seves cre-
acions. 

Alguns dels materials realment 
són residus orgànics de fruites i 
verdures, i en la darrera col·lecció 
la matèria primera utilitzada ha es-
tat el paper. 

La Carmen Matalobos és una ar-
tista inquieta i curiosa, però sobre-
tot valenta i agosarada, ja que no 
li fa por atacar totes les tècniques 

existents per canviar la matèria. I 
si no existeix una mecànica per a la 
transformació, se la inventa. El seu 
treball fa pensar en un alquimista, 
que experimenta, prova, i torna a 
començar de nou si el resultat no 
el satisfà. 

Des dels inicis a l’Escola d’Art del 
Comú d’Andorra la Vella, ha pro-

vat i tractat diferents camins de la 
plasticitat, però sempre a l’avant-
guarda de les corrents del disseny, 
en aquest cas de la joieria. Aques-
tes peces han estat realitzades des-
prés de tractar el material amb el 
qual estan fetes. 

En aquesta mostra, l’origen de la 
peça està en un element com el 

Les mans de la Carmen, Melán com a nom artístic, són les d’una 
alquimista, que amb dosis de treball i creativitat aprofundeix amb 
els materials més diversos, com fruita, escates de peix, plàtics, 
tela, paper, ... i els transforma per crear-ne joies.

Això és METAMORFOSI, la seva última col·lecció, on l’artista parteix 
del paper, matèria primera, i en modifica la seva estructura: 
el·labora la pasta de paper, li dóna color i consistència amb 
cola i resines, després li dóna la forma, i les combina amb cosits 
i amb plata. El resultat final són joies úniques que transpiren 
reminiscències de fusta, pissarra i pedra, estampats amb 
tipografies i motius gràfics.

TEXT: Neus Mola
METAMORFOSI

“fa pensar en un alquimista, 
que experimenta, prova, i 
torna a començar de nou si 
el resultat no el satisfà”
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paper, d’aspecte fràgil, però que 
després de passar pels diferents 
tractaments que li imposa l’artista, 
té l’aspecte d’un mineral. 

La Carmen Matalobos no pretén 
enganyar a l’ull que admira les se-
ves creacions, però si que cerca fins 
a on pot arribar manipulant uns 

materials a priori rebutjats. Potser 
l’explicació l’hem de buscar en els 
seus orígens cèltics, la Carmen és 
gallega. 

El que sí és cert és que el respecte 
pels elements naturals fa que amb 
el seu art torni sempre a cercar 
l’essència dels mateixos, tornant 

a l’aparença primigènia dels ele-
ments, i treballant-la per obtenir 
una joia única i irrepetible. 

No hi hauria un client tipus indi-
cat per les peces de Melán, ja que 
es tracta d’un disseny tan especial 
que atrau tot tipus d’interessos. 

A la seva col·lecció de joieria arte-
sana i sostenible s’hi poden trobar 
tot tipus de joies: anells, penjolls, 
polseres i collarets. Melán conti-
nua explorant les maneres de do-
nar forma als materials rebutjats o 
inservibles, aconseguint crear ele-
ments únics i atractius. 

“l’origen de la peça està en un element com 
el paper, però que després de passar pels 
tractaments, té l’aspecte d’un mineral”
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>> Lluïsa Casas

>> Alfons Valdés
>> Sara Valls

>> Zheng Zhihong

>> Helena Guàrdia

L’art en general és una eina d’expressió que els creadors han utilitzat 
per comunicar un nombre il·limitat de sensacions i de sentiments; 
missatges que cap altre vehicle podria transmetre, una obra artística 
aconsegueix fer transcendir. Així és com el col·lectiu artístic La 
Xarranca ha promogut una iniciativa sota el títol «Realió & Il·lusitat», 
amb la qual han donat veu a un col·lectiu com el dels immigrants al 
Principat d’Andorra. Les obres resultants exposades en una mostra a 
la Sala d’Exposicions de La Llacuna han estat un reflex d’experiències 
viscudes per un grup de persones originàries d’Amèrica Llatina que 
resideixen al país. Amb aquesta experiència, La Xarranca ha tornat a 
arrencar amb les activitats, aplegant a les seves files 15 artistes que han 
pogut veure amb una mirada diferent el que significa ser estranger en 
el lloc que has escollit per viure i treballar.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: MONTSE ALTIMIRAS

CENTRE CULTURAL LA LLACUNA

L’art i les fronteres
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«Realió & Il·lusitat» és una 
iniciativa que té la llavor en 
els principis defensats per la 
UCCI, la Unión de Ciudades 
Capitales Iberoamericanas. 
La lluita per alimentar els 
llaços i les relacions entre 
les ciutats considerades 
capitals d’Amèrica Llatina és 
un dels objectius principals 
de la UCCI, així com fomentar 
l’intercanvi i la solidaritat amb 
un col·lectiu que, segons el 
país d’acollida, acostuma a 
tenir una experiència difícil. 
La integració és un dels grans 
reptes i també que aquesta es 

produeixi d’una manera natural i 
sense traumes. El procés creatiu 
per culminar les obres es va 
iniciar amb una entrevista als 
diferents immigrants en la que 
aquests havien de contestar 
dues preguntes: Què era per a 
tu Andorra en el teu imaginari 
abans d’arribar al país? I Què és 
Andorra ara que hi vius i palpes 
la realitat? Amb aquestes 
dues qüestions tan generals 
els artistes han desenvolupat 
cadascun a la seva manera la 
base del propi procés creatiu, 
emmarcat en la segona fase del 
projecte col·lectiu. Finalment, 

l’exposició de La Llacuna ha 
estat la tercera i última etapa 
d’aquest periple, en el que art 
i frontera s’han donat la mà. 
Un camí que els 15 creadors 
han realitzat amb un respecte, 
i fins i tot admiració en alguns 
casos, cap a l’experiència de 
«l’altre», en un procés que 
normalment realitza de manera 
individual i basant-se en la 
pròpia essència com a motor 
de l’obra. El resultat de tot el 
procés és un ventall d’obres 
tan diferents en l’estètica com 
en l’aspecte en el que volen 
incidir i en el missatge que 

transmeten. No podia ser d’una 
altra manera, i cada treball és 
un reflex perfecte de la fusió 
dels sentiments de l’immigrant 
amb la sensibilitat artística del 
creatiu. 

La col·laboració entre 
artistes andorrans i 
residents és l’eix principal 
que mou a La Xarranca 
que probablement 
ja està immersa en 
la següent actuació 
conjunta. 

>> Emmanuella Besnart

>> Els artistes que han participat en aquesta ocasió en la iniciativa de La Xarranca són: Montserrat Altimiras, Mònica 
Armengol, Emmanuella Besnart, Albert Bulbena, Lluís Casahuga, Lluïsa Casas, Toni Gibert, Helena Guàrdia, Astrid 
Janer, Reinaldo Marquez, Gemma Piera, Emma Regada, Anastasia Sirkia, Alfons Valdés, Sara Valls i Zheng Zhihong.

Una mirada a Iberoamèrica

>> Montserrat Altimiras

>> Emma Regada

>> Gemma Piera

>> Reinaldo Márquez

>> Àstrid Janer >> LLuís Casahuga

>> Mònica Armengol
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Melmelades 
d’Altitud

EL PASTADOR · MELMELADES ARTESANES · SISPONY · ANDORRA

A 1.300 metres d’altitud i al peu del Pic de Carroi, 
a Sispony, parròquia de la Massana, trobem El 
Pastador, un petit raconet on poder retornar a la 
tradició artesana i tradicional d’Andorra. 
Des de fa un any, la Sònia es dedica a l’elaboració 
i a la comercialització de melmelades artesanes.

TEXT & FOTOS: ADV

El Pastador s’ubica en una de les sales de Cal Joanet, casa pairal tra-
dicional andorrana. La sala on antigament els seus avant-passats hi 
pastaven i feien la matança del porc, decorada reaprofitant mobles i 
estris antics de la la casa, s’ha convertit en tot una aparador de sabors. 
Melmelades, confitures i chutneys n’ocupen l’espai.

Totes les melmeldades s’elaboren de manera artesanal amb fruita de 
temporada de primera qualitat procedent de l’agricultura biològica o 
de la producció integrada, amb sucre golden o sucre morè, ambdos 
ecològics i sense conservants ni colorants.

Només entrar a El Pastador, ja sentim les olors de les melmelades que 
s’hi estan preparant. N’hi ha per a tots els gustos, dolçes, la tradicional 
per acompanyar una bona torrada de pà amb mantega (maduixa, près-
sec, albercoc, mora, etc…) o atrevides per cuinar i deixar bocabadats 
els vostres comensals (pebrot escalivat, ceba agredolça, poma amb ca-
nyella, etc…).

Amb el respecte de tot allò que és autèntic, El Pastador us ofereix 
productes deliciosos que no us deixaran indiferents! 
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DISPONIBLE
ÚNICAMENT A 
JÚLIA 

CosmèticaCosméticaCosmèticaCosméticaCosmèticaCosmèticaCosméticaCosmètica

Júlia
Lip Balm & Exfoliante labial
Elimina les pells seques dels llavis 
amb una exfoliació suau i un sabor 
deliciós. Repara, nodreix i hidrata, 
a més d’aconseguir un efecte volum 
natural.

Júlia
GTX extrême Global Treatment 
Sérum
Tractament exclusiu que reuneix 
els actius més innovadors i l’última 
novetat en tecnologia, el Dron 
CosmèticTM , que representen un 
luxe exquisit i la màxima sofi sticació 
per rejovenir intensament la pell del 
rostre, coll i escot.

Apotcare
Collagen Lift
Crema refermant i antiedat amb 
col·lagen i fi brilina d’origen marí, 
que protegeixen l’elasticitat, la 
fermesa i la resistència de la pell. 
L’àcid hialurònic combat la pèrdua 
d’elasticitat i de fermesa de la pell 
del rostre i el coll.

Annayake
Ultratime Crème      
Redensifi ante Anti-Rides
L’extracte de kuzdú és un component 
actiu essencial a Ultratime Crème 
Redensifi ante Anti-rides d’Annayake, 
un tractament antiedat que 
reconstitueix la fermesa, actua 
contra les arrugues i les repara en la 
seva totalitat.

Juvena
Master Caviar Day Cream
Crema de dia que genera i reté 
la hidratació de la pell, a més 
d’augmentar-ne la densitat. Li 
proporciona un escut contra les 
agressions externes. Amb actius 
ideals per recuperar la pell, com 
karité i oli d’alvocat.

Cosmética

Júlia

La Mer
Moisturizing Soft Lotion
Una nova textura suau i 
sedosa per a una hidratació 
contínua. Gràcies al Miracle 
BrothTM, ajuda a regenerar 
la sequedat i a suavitzar 
els signes de l’edat. Acabat 
setinat.

Elimina les pells seques dels llavis 
amb una exfoliació suau i un sabor 
deliciós. Repara, nodreix i hidrata, 
a més d’aconseguir un efecte volum 
natural.

reconstitueix la fermesa, actua 
contra les arrugues i les repara en la 
seva totalitat.

COSMÈTICA I FRAGÀNCIES JÚLIA
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“Tot allò que és 
moda passa de 
moda, l’estil mai”
COCO CHANEL

CENTRE D’ART D’ESCALDES-ENGORDANY

A l’entorn de Chanel
Coco Chanel, dissenyadora icònica del segle passat, és la figura 
central de la nova exposició organitzada pel Centre d’Art d’Escaldes-
Engordany. Amb el títol «Coco Chanel i els seus amics», el CAEE 
apropa aquesta dona que va capgirar el món de la moda i la cosmètica, 
deixant una empremta que avui en dia encara marca el camí de molts 
creadors. A més de la seva obra, la mostra també parla de l’entorn 
de la Gabrielle Chanel (1883-1971), dels seus amics més íntims. Uns 
personatges que com ella mateixa van ser pesos pesants de la cultura 
mundial, en un període molt difícil de la història d’Europa, sacsejada 
per les dues guerres mundials.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ
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Amb una infància difícil, que fa pensar tam-
bé en una altra francesa universal, com va ser 
Édith Piaf, Coco Chanel es va envoltar del bo 
i millor de l’entorn cultural de París, que en 
aquells temps acollia les ments i les mans més 
prodigioses que ha donat el segle XX. 

Ella mateixa va ser mecenes d’algun artista 
jove emergent, com l’escultor català Apel·les 
Fenosa. Amb ell i segons ens explica l’expo-
sició, va viure una relació més enllà de l’àmbit 
professional, i segons sembla de caire romàn-
tic. Fins i tot el va establir durant un període 

en un altra habitació de l’Hotel Ritz, on ella 
vivia.

Els pintors espanyols Pablo Picasso i Salva-
dor Dalí van ser alguns dels artistes que va 
freqüentar la dissenyadora, juntament amb 
personatges com ara Jean Cocteau, amb qui 
va arribar a col·laborar. Òscar Domínguez o 
Alberto Giacometti, completen el grup d’ar-
tistes a l’entorn de Chanel, que van confor-
mar l’avantguarda de l’art als anys 20-30, 
trencant amb els paràmetres de la bellesa 
clàssica.

Precisament, Chanel, va saber estar sempre 
per davant dels dictats d’un món com la moda 
que, en aquells temps era dictatorial i marca-
va unes pautes rígides i força masclistes en 
alguns casos. Coco va alliberar a la dona quan 
la paraula feminisme no era tant popular com 
ara. Va gosar canviar els patrons i va crear una 
dona un xic andrògina, però per sobre de tot 
amb una imatge elegant i forta.

Amb un cervell privilegiat i un entorn en una 
ciutat com París, que en aquella època era el 
centre de l’univers cultural, la Coco Chanel va 

“La moda és com 
l’arquitectura: una 
qüestió de proporcions”
COCO CHANEL
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crear un imperi de roba i de cosmètics que 
continua sent un exemple i una guia per als 
amants de la moda. Les seves creacions han 
tingut la força suficient per continuar sent pe-
ces d’un atractiu visual molt actual.

A l’exposició s’hi poden veure també mostres 
de les obres dels artistes que van tenir el privi-
legi de compartir una amistat amb Mademoi-
selle Chanel, com se la coneixia popularment. 

A més, s’han organitzat xerrades que posaran 
al dia als amants de la moda sobre la seva 
història al segle passat i tallers creatius per 
experimentar, a càrrec d’expertes en el tema 
com ara la Mercè Miguel Millan, pel que fa la 
història, i la Begoña Márquez dirigint el taller.

La Coco Chanel, també va crear «el perfum» 
per excel·lència: el Nº5. Segurament, és el 

producte de perfumeria més conegut del 
món, a l’entorn del qual han crescut i perdu-
rat mites del món del cinema com la Marilyn 
Monroe. 

Precisament, i en col·laboració amb el Museu 
del Perfum d’Andorra, s’han organitzat dife-
rents actes a l’entorn del Nº5. El perfumista 
Agustí Vidal farà una xerrada titulada: Chanel 
número 5: l’avantguarda del segle XX. 

Els interessats en aquesta exposició sabran 
apreciar la mostra d’ampolles i recipients de 
perfum, que el Museu del Perfum ha cedit per 
aquesta mostra. 

Sens dubte l’aposta del CAEE per Chanel i una 
època de la història de l’art tant important li 
assegura un bon nombre de visitants. 
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